
برای کسب و کار  شودمیکوچک دیده  هایچوباستفاده از کاغذ کرافت قهوه ای رنگ که در بافتش خورده 

کارت پستال،  داست. تولین نشان بدهند مناسب تصویر ارگانیک و طبیعی از محصوالتشا خواهندمیهایی که 

توجه  ی تبلیغاتی، کارت ویزیت و دیگر ابزار بازاریابی با کاغذ کرافت قهوه ای انتخابی است که باید به آنآویز ها

 بیشتری شود.

کرافت  های . رول کاغذشوندمیبه کیفیت باال شناخته  شوندمیدر کل محصوالتی که با کاغذ کرافت ساخته 

 توانندمیت . کاغذ های کرافدهندمیوستالژی به مردم ن و حس قدیمی و شوندمیبا رنگ قهوه ای تولید  معموالً

تولید شوند. یا ضد آب خش خوردگیبا خاصیت ضد پارگی،   

 

 انواع کاغذ کرافت

بر اساس  تواندمیدارد و  هامشتری هایخواسته کیفیت، کاربرد و یزمینهباالیی در  پذیریانعطافکاغذ کرافت 

برای بسته بندی و بازاریابی استفاده شود. بسیاری از کسب و  معموالًشود. کاغذ کرافت  مختلف تولید نیازهای

. استفاده از کاغذ کنندمیه کار ها به بسته بندی هایشان یک آویز کرافت که لوگو روی آن چاپ شده است اضاف

تبلیغاتی است. هایروشکرافت یکی از مقرون به صرفه ترین   

  

 کاغذ کرافت خالص

 کامالًاست. این کاغذ  هاصنعتتقاضای باالی آن در بعضی از  دلیلمقاومت و استحکام باالی کاغذ کرافت خالص 

کاغذ . شودمیی مقاومت باالیی دارد و برای حمل لوازم سنگین استفاده به رنگ قهوه ای است و در برابر پارگ

 کرافت خالص ارزان ترین نوع کاغذ کرافت است و قابلیت چاپ دارد.

 

 کاغذ کرافت بازیافت شده

بازیافتی ساخته  است اما کاغذ کرافت بازیافت شده از خمیر شدهساختهچوب  خمیرکاغذ کرافت خالص از 

کاغذ کرافت خالص محکم  یاندازهبهو رنگ قهوه ای مایل به خاکستری دارد. کاغذ کرافت بازیافت شده  شودمی

کرافت  کاغذبه این  معموالً کنندمیاست و مقاومت باالیی دارد. کسب و کار هایی که از محیط زیست حمایت 

تخابی طبیعی و دوستدار محیط زیست است. همچنین از این بیشتری دارد. البته انواع کاغذ کرافت ان یعالقه

.شودمیی مختلف استفاده هاصنعتکاغذ ها برای پر کردن بسته بندی در   



؟شودمی هاییاستفادهاز کاغذ کرافت قهوه ای چه   

 کارت ویزیت کاغذ کرافت

متفاوتی دارد. برای یک کسب و کار ساختن هویت برند بسیار مهم است و  یسلیقههر مصرف کننده ای عالیق و 

ی چاپ کارت ویزیت انتخاب کاغذ کرافت قهوه ای را برااین کار است. وقتی  هایراهچاپ کارت ویزیت یکی از 

کارت ویزیت کرافت بسیار . کنیدمیبودن را به مخاطب القا  اعتمادقابلحس طبیعی، ارگانیک، تمیز و  کنیدمی

و ضد پارگی است. بادوامساده، زیبا،   

 

تکرافآویز   

برای نشان دادن برندتان به مردم  هاراهو ارزان ترین  ترینراحتیکی از  تبلیغاتیو تگ های  استفاده از آویز ها

، اضافهروی این ورق های کرافت قیمت محصول، توضیحات  معموالًمختلفی دارد.  کاربردهایاست و 

.شودمیچاپ  شوندمی، تگ لباس و ... که همه به اطالعات فروش مربوط دستورالعمل  

 

 کارت پستال کرافت

کارت پستال های مناسبتی روش خوبی برای بازاریابی و ایجاد رابطه و حس  مخصوصاًفرستادن کارت پستال، 

تصویر ارگانیک، ساده و  ندتوامیارسال کارت پستال  طورهمیناست. تولید کننده و مصرف کننده اعتماد بین 

 طبیعی برندتان را تبلیغ کند.

 

 

 

 


