
 

که در بازار  هاییرقیبتمام  باوجودرنگ معمولی دیگر بسته بندی مناسبی نیست.  ایقهوهیک جعبه کارتنی 

دیگر مثل قبل فقط . بسته بندی محصوالت دهندمیجزئیات اهمیت  ترینکوچکبه  هاکنندهوجود دارند مصرف 

ابزار برندینگ و بازاریابی کاال شده است. ترینمهمبرای کاربرد نیست و تبدیل به یکی از   

فیزیکی با کاال، برند و خدمات شما ارتباط  یمغازهیک  یاندازهبه توانندنمیدر یک فروشگاه آنالین مشتری 

تا مشتری  قرار دهند تأثیررا با بسته بندی پستی تحت  هامشتریبرقرار کند به همین دلیل آنالین شاپ ها باید 

.دهدمیبودن  فردمنحصربهته باشد که به او حس داش ایتجربه  

آنالین با یک سری تغییرات بسته بندی های بهتری ارائه دهند تا به برای مصرف  هایفروشگاهپس بهتر است 

که بتوانید با بودجه کم بسته بندی های  کنیممیرا معرفی  هاییروشدر ادامه  به یادماندنی باشد. هاکننده

شید.بهتری داشته با  

 

 جعبه بسته بندی مهم است

. جعبه بسته بندی تنها شودمیاز جعبه بسته بندی شروع  چیزهمهآید می با اینکه این جمله بسیار ساده به نظر

کاال به مشتری نیست بلکه روشی برای تبلیغات برند شما است و اگر این کار درست انجام  برای ارسال ایوسیله

به آن توجه خواهند کرد. حتماً هاکنندهشود مصرف   



احتمالی جلوگیری کند اما این به معنی نیست که نباید  هایآسیببسته بندی بیرونی کاال باید محکم باشد تا از 

یا اضافه کردن یک  و لوگو با چاپ طرح گرافیکی روی جعبه کارتنی توانیدمیهیچ خالقیتی در آن به کار رود. 

کنید. سازیشخصیجعبه بسته بندی را  توانیدمیبرچسب جذاب   

دستی است. هاینوشتهبسته بندی استفاده از ربان یا  قیمتارزان هایروشاز دیگر   

 

 

شود سازیشخصیبسته بندی باید   

زیر  سؤاالترید. با پرسیدن آو وجودبه  هامشتریخرید خاصی برای  یتجربهباید  فروشیدمیبسته به کاالیی که 

تان بسازید.یهامشتریبهترین بسته بندی را برای  توانیدمی  



ی شما در چه گروه سنی هستند؟هامشتری  

؟کنندمیی شما کجا زندگی هامشتری  

ی شما چیست؟هامشتری هایارزش  

که  کندنمینجانید و فرقی خرید حضوری را در بسته بندی بگ یتجربه سؤاالتشما باید با استفاده از جواب این 

ی قیمتارزان هایروش بودن به مصرف کننده بدهند. ردفمنحصربهباید حس  خریدها یهمهکاال چه قیمتی دارد 

 ایجملهدارند. با اضافه کردن یک کارت با  دوجوبسته بندی و ارتباط با مشتری  سازیشخصیبرای 

بدهید. هامشتریحس خوبی به  توانیدمیو مثبت  داشتنیدوست  

 

 

فضای مجازی استفاده کنیداز قدرت   

تن در قابلیت به اشتراک گذاش کنیدمیهمیشه هنگام طراحی بسته بندی به این فکر کنید که چیزی که تولید 

خاص همیشه مردم را ترغیب  هایگرافیکفضای مجازی را داشته باشد. بسته بندی های زیبا با رنگ ها و 

رند. به اشتراک گذاشتن محصول شما را در فضای مجازی به اشتراک بزا هاآنعکس بگیرند و  هاآنتا از  کنندمی

شید. با داشته با توانیدمیراضی در یک صفحه شخصی یکی از بهترین تبلیغاتی است که  توسط یک مشتری

ی را ترغیب به اشتراک هامشتری توانیدمیجذاب هم  هشتگیا یک  QRمثل چاپ  تریساده هایروش

 گذاشتن بکنید.



 

 

 اضافه کردن چیزهای کوچک

کردن بسته بندی اضافه کردن وسایل بامزه و کوچک است که  سازیشخصی قیمتارزان هایروشاز  یکی دیگر

 . لوازمی مثلکنندمی زدههیجانرا  هامشتریهزینه زیادی هم ندارند اما 

 کوچکی از محصوالتتان هاینمونه

 استیکر

 بوکمارک



 نباتآبشکالت و 

 مگنت پیکسل

 به بسته بندی هستند.خوبی برای اضافه کردن  هایانتخاب

 

 

به کیفیت محصول و بسته بندی به یک اندازه توجه کنید زیرا اگر بهترین بسته بندی دنیا را هم داشته  درنهایت

تجربه بد خرید را از بین ببرد.  تواندنمیباشید اما محصولتان مشکل داشته باشد یا خراب باشد هیچ روشی 

مردم خرید آنالین را به خرید  شودمیناسب چیزی است که باعث کیفیت خوب محصول همراه با بسته بندی م

 حضوری ترجیح دهند.

 

 

 

 

 



 


