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 بندی مواد غذاییخالقیت در بسته

 

از آنجایی که الزم است هر کاالیی ، در زمان فروش مشاهده شود و در میان طیف وسیعی از 
تولیدات داخلی و خارجی ،ارتباط مناسبی با خریدار برقرار کند . بنابراین توجه به طراحی ظاهری 

یابد. بیان تصویری یک کاال ، بیش از کلمات ، در ذهن یت میمناسب برای یک محصول اهم
یابد . مشتری ماندگار شده و در زمان خرید کاال توسط وی ، به شناسایی آن محصول اهمیت می

گردد . این بیان بیان تصویری یک کاال توسط وی به شناسایی آن محصول خاص منجر می
ها ، هویتی ویژه برای ل و الگو نوع حروف و نشانهگیری از عواملی چون رنگ شکتصویری با بهره

 .گرداندمحصول به مخاطب منتقل می

عنوان یک علم مطرح است که کشورهای توسعه یافته با آگاهی از در دنیا به بندیهنر بسته امروزه
در بازارهای جهانی عرضه  packaging پکیجینگ هایآن محصوالت تولید خود را با بهترین روش

ای را جایگاه ویژه دستیبندی صنایعبسته ند. در میان محصوالت فراوان تولیدی ، محصوالتکنمی
اند و به نحوی هویت ملی و فرهنگی جامعه تولید در ارتباط هستند.از به خود اختصاص داده

باشد وجود طراحی ، رنگ نخستین مرحله از برخورد مشتریان با محصول می پکیجینگ آنجایی که
رود. شناسایی و عواملی در جهت ارتقا کیفی محصول به شمار می پکیجینگ محصول با، تناسب 

 –صورت تحلیلی و نحوه آموزش آن هدف اصلی این پژوهش است که به بندیبسته هایروش
 .است ایکتابخانه – میدانی آن در اطالعات گردآوری روش و بوده توصیفی

 بندیبسته نقش

شوند ساخته دست بشر بوده و با استفاده از منابع طبیعی تولید میتقریبًا تمام محصوالتی که 
های گوناگون مورد بحث و بررسی قرارداد. هویت توان از جنبهاند. این نیاز را میبندیبسته نیازمند

برای تحقق  بندیبسته ونقل، همگی نیاز مبرمی بهبخشی، امنیت، ایمنی و سالمت و درنهایت حمل
در دنیای مدرن، محصور به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی  بندیهبست دارند. حضور

 عرضه نشود؟ بندیبسته توانید چیزی را مثال بزنید که درجا حاضر است. واقعًا آیا میکلمه، همه
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اکنون حتی شاید بتوان چند نمونه ذکر کرد ولی این محصوالت تعدادشان بسیار کم است. هم
باشند و لیبل نیز خود شکلی می لیبل باغی نیز حداقل دارای یک محصوالت زراعی و

باشد، چرا که ترین نیاز هر محصول پیش از عرضه به بازار میبندی ابتداییاست. بسته بندیبسته از
ونقل تولیدکنندگان برای شناساندن خود و محصوالتشان و البته محافظت از محصول در حین حمل

تواند ضمن معرفی نام، می بندیبسته به آن نیاز مبرمی دارند. به بیانی و نگهداری پیش از فروش
مصرف، قیمت، طریقه مصرف و نگهداری صحیح، خواص، مشخصات فنی و شیمیایی، تاریخ

مطلوب قادر است  بندیبسته حال یکمحافظت آن کاال را تا زمان مصرف به عهده گیرد و درعین
 .کاالی فاسدشدنی باشدموجب افزایش زمان حفظ و نگهداری 

پدیدار گشت، تولیدکنندگان را قادر ساخت تا  ٩١عنوان تکنولوژی جدید در قرن که به بندیبسته
ها عرضه کنند. این تکنولوژی ای به فروشگاههای از پیش تعیین شدهمحصوالت خود را در قالب

ها برداری کرده ، آنو بهتر بهره ها این امکان را داد که از محصوالتشان بیشتربرای اولین بار به آن
توانستند به روشی ها میکه هنوز تازه هستند کنسرو و به بازار عرضه کنند. همچنین آنرا درحالی

بندی از صنایعی به سازی کنند.صنعت بستهجذاب محصوالت خود را برای فروش به بازرگانان آماده
ویژه در صنایع غذایی ایجاد ی برای محصوالت بهافزوده بسیار رود که با هزینه اندک ارزششمار می

افزوده برای مواد درصد ارزش۵۹تواند تا کند. به گفته کارشناسان این حوزه، این صنعت میمی
را موتور محرک دیگر صنایع عنوان  بندیصنعت بسته توانغذایی ایجاد کند به همین منظور می

نظران در این ور نداشته است. به گفته صاحبکرد، با این وجود این صنعت رشد چندانی در کش
آالت مشکل چندانی وجود ندارد اما فعالیت پراکنده صنعت از نظر دانش فنی، مواد اولیه و ماشین

ای صنعتگران در این حوزه باعث شده این صنعت عالوه بر ناشناخته بودن نتواند توسعه و جزیره
 چندانی نیز داشته باشد.

ه مشتریان از قدرت انتخاب بیشتری نسبت به گذشته برخوردارند، به مشاهده در شرایطی که امروز
ها تمایلی ندارند. در عوض، دهنده هر یک از محصوالت برای مقایسه آنتوضیحات و مواد تشکیل

گیری درباره اینکه بهترین محصول برای تصمیم بندی محصوالتبسته بسیاری از مشتریان به برند و
های درست از محصوالت، در بیشتر مواقع مشتریان را به کنند. دریافت نشانهمیکدام است، توجه 

 کندها تشویق میخرید آن
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یک صنعت ناشناخته است که متأسفانه هنوز صنعتگران به اهمیت آن  بندی در ایرانصنعت بسته
غذایی،  افزوده کاالست. فروش هر محصولی اعم از موادو ارزش بندی لباسبسته .اندپی نبرده

وابسته است به همین  بندیبسته برای عرضه در بازار به… شیمیایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی و
عنوان یکی از عوامل مؤثر و پررنگ در جذب مشتری و مادر بازاریابی توان بهدلیل این صنعت را می

در صادرات توجه ویژه ویژه شناسی بهخطاب کرد. برای بازاریابی باید به مسائل روانشناسی و مردم
طور مثال مردم آذربایجان به رنگ قرمز تمایل دارند است. به بندیبسته کنیم که یکی از این ابزارها،

های کرم توجه که مردم ارمنستان به رنگکنند درحالیاستفاده می بندیچای بسته و بیشتر از
تواند در طراحی و جذب کنند که این موارد میبگ استفاده میدهند و از تیبیشتری نشان می

 کمک کند. صنعت چای مشتری در

  

 بندی مواد غذاییهای بستهترین دیزاینخالقانه

شما به شمار رفته و هیچ راهی بهتر از یک انجام  بندی یک عنصر اساسی در فروش محصولبسته
محصول زیر ابتکار و نوآوری را  31شود. یک دیزاین مبتکرانه در راستای نیل به این هدف پیدا نمی

بندی درخشانی برخوردار بوده بلکه ارتباطاتی تنها از بستهاند که نهدر سطحی کامالً جدید نشان داده
اند. با تفکری خالق و گسترش مرزهای هنری، این به وجود آورده بندی و محصول رامیان بسته

 اند.فرد دست یافتهوکارها به چیزی کامالً منحصربهکسب

 
 Black Melon نان ژاپنی 

کند. دیزاین انگیزه خرید آن را فراهم می Black Melon انگیز نان ژاپنیبندی بسیار شگفتبسته
فرد و خالقیت و طنزآمیز بودن خود کرده و آن را منحصربهکنندگان را مبهوت این محصول مصرف

ها تصمیم به خرید یا عدم خرید یک ثانیه آن 1دهند. فقط در کمتر از سازد و میچشمگیر می
 .کندسوی خود جذب میبندی است که فرد را بهگیرند؛ بنابراین بستهمحصول می
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 زای خونیشربت انرژی 

شود. نه های گوناگون است که شیرین میزا با طعم میوهانرژی مکیدن خون فقط با این نوشیدنی
ای این محصول نیز شبیه به فقط این محصول رنگ و غلظت خون را داشته بلکه آرایش تغذیه

عنوان به Harcos Laboratories های ما جریان دارد. شرکتهمان چیزی است که در رگ
ن محصول به رازی از موفقیت در بازار دست یافته که مهجور مانده بود و آن تولید تولیدکننده ای

انواعی از غذا و نوشیدنی است که قادر به آوردن فرهنگ پاپ به زندگی مردم باشند. شربت انرژی 
ها، پروتئین و کافئین بوده و در قالب یک کیسه خون برای ها سرشار از آهن، الکترولیتترسناک آن

اند. این محصول جذابیتی اضافی به هالو وین بخشیده و بدون ها ساخته شدهآشاماران خونطرفد
 .کیسه خون این محصول چنین جذابیتی را حتمًا نداشت
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 مداد پنیر پارمسان 

مداد پنیر  The Deli Garage با همکاری لیبل مواد غذایی Kolle Rebbe آژانس تبلیغاتی آلمانی
هایی از پنیر به ما داده و مغز تیره آن از پارمزان را تصویری جدید با تراشی همراه است که الیه

ای را برای دیزاین خود دریافت کرده پستو، فلفل قرمز یا قارچ است. این مداد که جایزه خرس نقره
نوشت که شرکت  سرعت به فروش رفت. در، در وبالگ خوددر تعداد محدودی تولید شد که به

 تر عرضه کند.امیدوار است روزی این مدادها را در مقیاسی گسترده
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 لباسیچای چوب 

کنند اما این آور انداختن درون یک فنجان را به ما تلقین میعادت رنج Teabag های مختلفلیبل
های چای به شکل کند. تازگی پیشنهاد فروش این ایده و کیسهایده خالق مشکل را کامالً حل می

دهد. هایی با کدهای رنگی مختلف، بعدی جدید به تجربه نوشیدن چای میلباسشرت با چوبتی
گذارد. به این دلیل یک ر روی ارزش درک شده یک محصول توسط مردم میشکل، تأثیری قدرتمند ب

وکار فروش شربتی غلیظ در یک بطری، به شکلی خاص و جذاب با هدف تلقین صاحب کسب
 .گزیندمحصولی مدرن و جدیدتر به خریدار را برمی
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 اندامای برای حفظ تناسبکلوچه

یک ورزشگاه  MEX بندی خالق زاییده افکار یک آژانس تبلیغاتی اوکراینی به ناماین ایده بسته
با همکاری یک نانوایی  MEX سوی خود جذب کند بنابراینمندان بیشتری را بهدوست دارد تا عالقه

های محلی به وجود آورد. پروتئین فیت برای عرضه در فروشگاه six pack هایفانتزی این کلوچه
هزار بسته  1خورد. تقریبًا درون هر بسته یک کوپن برای بازدید رایگان از محل تمرین به چشم می

فرد  732تالش رایگان و عضویت  568از این نان در اولین ماه ارائه آن به فروش رفتند که منجر به 
ها، این ورزشگاه و وکار مؤثر است که برای فروشگاهجدید در ورزشگاه شد. این همان ایده کسب

 .مشتریان خوب و مفید بود

 
 

 های شکالتقرص 

های دارو با های خوشمزه را در جعبهاین قرص Chocolate On Chocolate شرکت انگلیسی
ها برچسب "دکتر ولخرج" ارائه داد. با سی قرص در یک جعبه، شرکت معتقد است که این قرص

روند. بهترین یک ایده کادویی درخشان برای دوستان بیمار و عاشقان دیوانه شکالت به شمار می
دوز روزمره توصیه شده مصرف کنید. توانید بیش از قسمت این موضوع این است که شما می

ها در کنند. اگر قرصها حتمًا حال افراد را بهتر میاستفاده در شیر یا شکالت تلخ، این قرصقابل
های اولیه مجهز به های دیگر شرکت شامل جعبه کمکبهبود حال بیماران مؤثر واقع نشد، هدیه

 .ندشومی اسنج و دیگر ابزارهای شکالتی نیزچسب زخم، دم
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 مرغهایی در قالب پوسته تخمپودینگ

بندی محصوالت در تایوان بسته How Sweet Bakery مرغ، نانواییهاي تخمبا استفاده از پوسته
مرغی خود های تخمخود را خالق کرده و ضمن حفظ محیط زیست ظرفی مناسب برای پودینگ

بندی در قالب بخش است. تحقق ایده بستهارائه داده است. از لحاظ بصری، نتیجه جذاب و لذت
کردند تا بتواند ا میها باید دستگاه خاصی را پیدمرغ برای شرکت بکار برد. آنهای تخمپوسته

ها را بردارد. به خاطر حفظ کیفیت باالی ها، قسمتی از باالی آنمرغبدون ضربه زدن به تخم
روز عمر کرده بودند. در  633تا  163آمد که هایی به دست میها باید از مرغمرغمحصوالت، تخم

 به فروش رساند. مرغ رامیلیون پودینگ تخم 27سه سال اول تولید این محصول، بیش از 
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 Typo پنیر توفو 

ترها نیز عاشق شده از حروف الفبا را دوست دارند اما چرا نباید بزرگهای پختهها سوپبچه
بندی خالق پنیر آموزی به نام جین ماکسیم لندری ایده بستهپنیرهای توفوی الفبایی شوند؟ دانش

ه و مزرتوفوی خود را در کالس محقق کرد. این ایده برای پرفروش شدن پنیرهای توفوی نسبتًا بی
فرد بندی برجسته و منحصربهکننده مؤثر واقع شد. جهان تبلیغات معتقد است یک بستهکسل

 سوی خود جذب کند.تواند واقعًا توجه مردم را بهمی
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 اینان کوتوله 

بندی خالق لزومًا های بستهدهد که ایدهای فریبنده ساده اما مؤثر بوده و توضیح میاین نان کوتوله
نباید پیچیده یا پرهزینه باشند. حقه به کار رفته در آن باید جذاب باشد اما متمایز بودن به کارمان 

بندی کنند که محصوالتی با بستهیکنندگان احساس مبخشد. برخی مصرفدقت و ظرافت می
ها جویی در هزینهکننده هستند. به این ترتیب باوجود صرفهجسورانه، مؤثرتر از رقابتی خسته

 .گذاردنتیجه آن بر روی فروش بلندمدت تأثیر می
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 قرص نعناع اصل

با هنر طنزپردازی دیزاینر در هم  تنها با کلمات بازی کرده بلکه قرص نعناع رااین دیزاین خالق نه
های نعناع نزد آمیزد. شاید مقایسه این محصول با پول با هدف افزایش ارزش قرصمی

بخش بندی نیز باید به اندازه خود محصول جالب و لذتکنندگان انجام شده باشد. بستهمصرف
فرد بوده و منحصربه باشد. دیزاینر معروف کوری اتزکورن مسئول ایجاد این دیزاین قرص نعناع

آمده از بانک مرکزی آمریکا در دو طعم دلپذیر دستهای نعناع تازه بهگوید که این قرصمی
 .کندداری درون شما را ارضا میشده و حس سرمایهارائه

 

 

  Gatorade نوشیدنی 
توانید با در دست گرفتن یک بطری تا خط پایان تواند کامالً گول زننده به نظر برسد که میاین می

موضوع در ذهن، یک دیزاینر اهل لندن به نام کادو  حداکثر سرعت بدوید. با به یاد داشتن این با
حلی مفید به میدان آمد. این بطری با حمل آسان این پیام امکان انتقال قدرت و در گومز با راه

 سرعت نتیجه داد.ضمن برند سازی برای برند گاترود بود و به
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 بندینقش رنگ در بسته

تواند نقش مهمی را ایفا کند. در ابتدای یک محصول جدید یک محصول می بندیرنگ در بسته
استفاده کرد. پس از گذشت زمان رنگ  عنوان قسمتی از هویت یک محصولتوان از رنگ بهمی
شود. رنگ آن محصول استفاده می بندیبسته صورت روتین و تکرارپذیر در تولید ملزوماتبه

بندی بسته شده، به صورتی که بالفاصله با دیدن رنگکننده شناختهوسیله توسط مصرفبدین
اده از رنگ جهت شناساندن و های بارز استفآورد. یکی از مثال، محصول را به خاطر میمحصول

متمایز کردن یک مارک یا یک محصول از محصوالت دیگر مشابه آن محصول در بازار است استفاده 
را مجبور به   sipepاین شرکت حتی شرکت  Coca Cola سازیاز رنگ قرمز توسط شرکت نوشابه

استفاده از رنگ آبی نمود تا تفاوت را بین محصول خود و محصول کوکاکوال ایجاد نماید و 
 .کننده را با دیدن رنگ قرمز لیبل بطری خود به یاد طعم کوکاکوال بی اندازدمصرف

توان در یک سری محصول، برای مثال یک ست )سری( حاوی انواع شامپوهای یک از رنگ می
جهت جلوه دادن به اهمیت یک … کننده موی سر آن شرکت و شرکت با خواص مختلف، انواع نرم

آن  بندیبسته نوع محصول نسبت به نوع دیگر و یا مرتبط کردن یک نوع محصول خاص با رنگ
 .کننده استفاده نموددر سری حاوی آن محصوالت توسط مصرف جهت تشخیص آن محصول

کند. رنگ، قبل از شکل و گرافیک درک می بندیبسته رنگ اولین چیزی است که یک بیننده از یک
شوند. بدین طریق، رنگ یکی از های محصول هستند؛ که شناسایی مییا متن نوشته آخرین ویژگی

http://www.coca-cola.com/
https://www.pepsi.com/
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یری خرید است. رنگ برانگیزاننده نوعی واکنش حسی در گترین عوامل انگیزشی در تصمیممهم
که رنگ را با ها و اشیاء مرتبط است. گواه اینبیننده است. رنگ با حاالت، احساسات، مکان

دانیم استفاده از آن برای توصیف حاالت احساسی خاص است. ما احساسات و عواطف مرتبط می
ها یت کبود شد و یا اینکه رو سفید است. اینگوییم فالنی از خجالت سرخ شد یا از عصبانمی

 .ها استدهنده بیان احساسات و حاالت با استفاده از رنگنشان

اندازه تیر ها دارای وزن، اندازه و حرکت هستند. عمومًا، نوارهایی به رنگ روشن از نوارهای همرنگ
ارای حرکت است و یا به سمت رسد که درسند. یک دایره زرد رنگ به نظر میتر به نظر میرنگ بزرگ

رنگ حرکت به سمت داخل را به که یک دایره آبیخارج دارای تابش و درخشش است، درحالی
 .کندذهن القا می

 
برای بررسی و شناسایی اختالفات حسی از دیدن یک کاالی خاص تنها برحسب تفاوت رنگی آن، از 

ورد یک نوع شیرینی خاص پاسخ دهند. های مختلف جامعه درخواست شد تا به سؤاالتی در مگروه
ها بود. نتایج این بررسی آن بندیرنگ بسته هاها همگی یکسان بودند، تنها تفاوت آنشیرینی

 .های یک خوراکی داردتوجهی در احساس، از طعم و چاشنیبندی تأثیر قابلنشان داد رنگ بسته

 
 طراحی، خالقیت، بسته بندی، بسته بندی مواد غذایی، چاپ بسته بندی :کلمات کلیدی

 


