
انتخاب بین بسته بندی ساده و بسته بندی رنگی  شوندمی روروبهمختلف با آن  برندهایکه  هاییچالشیکی از 

برای  تواندمیشلوغ. هر دو نوع بسته بندی )مینیمالیسم و ماکسیمالیسم( مزایا و معایب خودشان را دارند و  و

باشند. نامناسبیبعضی بسته بندی ها انتخاب خوب و برای بعضی دیگر انتخاب   

کسیمالیسم فرق ما کندمیطراحی بسته بندی اطالعات خاصی ندارید این مقاله به شما کمک  زمینهاگر در این 

بسته بندی  شویدمیمتوجه  طورهمینهر دو سبک آشنا شوید.  هایمزیتو مینیمالیسم را متوجه شوید و با 

و اینکه بین سبک مینیمال یا ماکسیمال کدام را برای  زاردمی تأثیرخوب چقدر روی فروش و تبلیغات برند شما 

تا باهم  کنیممیآسانی نیست ولی در ادامه تالش  این اطالعات کار یهمهبرندتان انتخاب کنید. خالصه کردن 

.خوب برسیم ینتیجهبه یک   

 

 مینمیمالیسم چیست؟

به آن نیاز  واقعاً چیزهایی داشتننگهخالصه مینیمالیسم یا ساده گرایی رها شدن از اضافات زندگی و  طوربه

.شودمیدارید است. از این سبک در هنر، معماری و طراحی داخلی زیاد استفاده   

در یک فضا )مثل اتاق(  وسایل ترینمهم. قرار دادن گیردمیمینیمالیسم از باور زیبایی در سادگی است نشئت 

جلوگیری کند. بعضی افراد  هاآنوجود ندارد تا از توجه به  ایاضافهبه چشم بیایند و چیز  بیشتر شودمیباعث 

است  چیزهاییاستفاده از  درواقعپشت این سبک  یایده مینیمالیسم یعنی کم استفاده کردن یا اما کنندمیفکر 

نیاز است. هاآنبه  واقعاًکه   

 



 ازلحاظو افرادی که سبک زندگی مینیمال را دارند  شودمیسبک مینیمالیسم تنها به طراحی و دیزاین ختم ن

زندگی ماشینی  جهتبی هایدغدغهدر زندگی اهمیت بدهند و از  ترمهمتا به چیزهای  گیرندمیروانی یاد 

.شوندمیخالص   

است. البته سبک ماکسیمال  شدهشناختهسبک مینیمالیسم بیشتر از سمت مخالفش ماکسیمالیسم معروف و 

فاده است. سبک مینیمال با است بازکردهمدرن  یجامعهمختلف  هایقسمتهم چند وقتی است که راهش را به 

استفاده  چیزهااین را دارد که برای طراحی انواع  پذیریانعطافاز خطوط صاف، رنگ های خنثی و مواد ساده 

 شود.

 

 

 ماکسیمالیسم چیست؟

در برابر  درواکنشیواضح است که ماکسیمالیسم در سمت مخالف مینیمالیسم قرار دارد. این سبک  کامالً

 دهدمیالیسم اجازه پشت آن هر چه بیشتر بهتر است. مینیم یایدهگفت  توانمیمینیمالیسم به وجود آمد و 

و  گیردمی شمارا یبقیه تقریباًکنند اما ماکیسمالیسم  توجهجلبو صدا  سر بیو رنگ ها  هانوشتهخود خطوط، 

باید به من توجه کنید. حتماًبه من  گویدمی  



 

 صورتبه. مردم شودمیدرست مثل مینیمالیسم، ماکسیمالیسم هم در هنر، معماری و طراحی داخلی استفاده 

ناخودآگاه بیشتر سبک زندگی ماکسیمالیسم دارند و دوست دارند فضای اطرافشان را با انواع و اقسام وسایل پر 

ل سایجای خانه پر از و همهکه در  بینیدمیرفته باشید  رودمیشخصی که زیاد مسافرت  یخانهکنند. اگر به 

داستان  هاآناز  هرکدامو پشت  اندآورده اتیسوغ عنوانبهکوچک و بزرگ است که با خودشان از جاهای مختلف 

.کندمیدر طراح استفاده  گوییداستانوجود دارد. ماکسیمالیسم از توانایی اشیاء برای  ایخاطرهیا   

 

 مینیمالیسم و ماکسیمالیسم در طراحی بسته بندی

انتخاب بهتری  هاسبکاز این  هرکدام؟ آیا شوندمیطراحی در بسته بندی استفاده  هایسبکخب چطور این 

و شرایط مختلف است؟ برندها یهمهبرای   

نه. مسلماً  

مثل لوگو، پالت  یچیزهای و ؛ایدخودکردهوقت و هزینه صرف برندینگ  اآلنتا  احتماالًیک کسب و کار  عنوانبه

انتخاب . برای اینکه بفهمید برای برند شما ایددادهرا انجام  سایتانوبرنگ برند، کارت ویزیت و طراحی 

 ماکسیمالیسم بهتر است یا مینیمالیسم باید به برندینگی که تا به اینجا انجام دادید نگاه کنید.

مالیم یا شاید کمی جدی است؟، بخشآرامشآیا برندینگ شما   



 

 

است؟ رویزیاده، شاد و شاید کمی همراه با بخشانرژی یا اینکه برندینگ شما بیشتر  

 

 

 و ؛به سمتش متمایل بودید توجه کنید اآلنپس برای انتخاب بهترین سبک طراحی بهتر است به چیزی که تا 

 هایتانمشتری یسلیقهبه بعد سعی کنید بسته بندی ها را طوری طراحی کنید که با فضای برند شما و  ازآنجا

 هایمشتری دانیدمیر مهم است اگر محصوالت یا خدماتتان بسیا هایمشتری یسلیقهسازگار باشد. توجه به 



هستند پس  مندعالقهاست(  خانگیلوازمی مثل اپل یا ایکیا )ایکایا یک کمپانی بزرگ اسباب و برندهایشما به 

 دنبال کردن سبک مینیمال مسیر بهتری برای برند شما خواهد بود.

 

 هدف برند شما چیست؟

بندی توجه به هدف و هویت برند شما است. هدف برند شما هر در انتخاب سبک بسته  چیزها ترینمهمیکی از 

آن را بیشتر به مینیمایسم نسبت داد یا ماکسیمالیسم؟ توانمیچیزی که هست   

محصوالت ارگانیک یا بدون ضرر به  مثالًکنند  آفرینیارزشاجتماعی  ازلحاظی که سعی دارند برندهای

مثل شکالت یا  شادتری که محصوالت برندهایاما  ؛شوندمی است بیشتر به سبک مینیمال کشیده زیستمحیط

.کنندمیدر بسته بندی هایشان استفاده  از رنگ های زیاد و روشن معموالً کنندمیتولید  بازیاسباب  

 

باشند؟ بلندمدتند انتخاب توانمیآیا مینیمالیسم و ماکسیمالیسم   

این هستید که وقت و هزینه صرف ترندی کنید که دو ماه  نگران خواهیدمییک صاحب کسب و کار  عنوانبهاگر 

چرا؟ پرسیدمی، سبک مینیمالیسم یا ماکسیمالیسم انتخاب بهتری برای شما است. شودمیبعد از دور خارج   

سبک مینیمالیسم بیشتر از یک دهه است که وارد بازار شده و یک جورایی ول کن قضیه نیست! و حاال حاال قرار 

این  هردویاست.  شدهاستفادهسریع مخاطب  توجهجلبد را ببینیم. ماکسیمالیسم هم همیشه برای است این ترن

در بازار کاال متمایز کنند. کامالً شماراند توانمیترند ها اگر درست در طراحی استفاده شوند   

رایتان سخت است ممکن است انتخاب بهترین سبک برایتان کار سختی باشد. فقط شما نیستید که ب حالبااین

بهترین کار این است  ایدشدهکه جای خود را میان این دو سبک پیدا کنید. اگر در این شرایط قرار دارید و گیج 

 که فقط و فقط به برندینگ توجه کنید.

داشته باشد، مینیمالیسم سبک بهتری برای شما  ترامروزیو  ترمدرناگر دوست دارید که برندتان یک تصویر 

رنگ های خنثی و زیاد بودن فضای خالی در این سبک یک حس مدرن بودن به مخاطب وط صاف و است. خط

.دهندمی  



 

 

سرزندگی را به مخاطب القا کند بهتر است از سبک احساسات شادی، لوکس بودن،  خواهدمیو هر برندینگی که 

 ماکسیمالیسم در بسته بندی استفاده کند.

 

و جزئیات زیاد احساس اعتبار و شکوه  آیندمییی که به چشم هانوشتههای مختلف این سبک با استفاده از رنگ 

.دهدمیخاصی به کاال   

 



 استفاده از مینیمالیسم یا ماکسیمالیسم در شرایط خاص

را انتخاب کردید هیچ ایرادی ندارد که برای مواقع خاص برندینگ ماکسیمال یا  هاسبکاز این  هرکداماگر شما 

خارجی در سال  هایشرکتمثل بسیاری از  عنوانبهو تعطیالت جمعی انتخاب کنید.  هاجشنبرای  مینیمال را

تا خریداران نیازی به کاغذ کادو نداشته  کنندمینو بسته بندی هایشان را با استایل کریسمس بسته بندی 

. هر روندمیدی ماکسیمال به سمت بسته بن برندهاکریسمس زمانی از سال است که بسیاری از  درواقعباشند. 

د در سبک توانمیدرکل  شودمیجشن و تعطیالتی که مثل کریسمس شامل ولخرجی و خوردن غذاهای زیاد 

 ماکسیمالیسم قرار بگیرد.

 

خالقیت از سبک مینیمالیسم استفاده  باکمیزیادی هم هستند که حتی در زمان تعطیالت هم  برندهایاما 

.کنندمی  



 

 

ست که کاربرد بیشتری برای شما دارد و شما بیشتر به ا بهترین انتخاب چیزی درنهایتضیحات باال، با تمام تو

باشد! شما  غیرقانونیهستید. هیچ خط مشخصی بین این دو سبک وجود ندارد که رد شدن از آن  مندعالقهآن 

های زیاد و شاد استفاده کنید اما از رنگ  ثالًمید بر اساس سلیقه خودتان این دو سبک را ترکیب کنید توانمی

شکل  جاهمینو خالقیت  شوندمیشکسته  هرروزآن پیاده کنید. قوانین طراحی  روی سادهی هانوشتهخطوط و 

. پس بهتر است با توضیحات باال بسته بندی انتخاب کنید با سبک شما بیشتر همخوانی دارد و اگر گیردمی

خودتان تغییر دهید هیچ ایرادی ندارد. یسلیقهخواستید چند تا جزئیات را بر اساس   

 


