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 بندی پوشاکطراحی و بسته

 

 باشد بعد طرح و مدل آن.ولین مسئله رنگ پوشاک میآید ابه میان می صنعت پوشاک تا حرف از

 و رنگ آن صحبت کنم. بندی پوشاکبسته البته در این مقاله قرار است راجع به

که باید پیشرفت چشمگیری نداشته و نسبت به چنانبندی پوشاک متأسفانه در کشور ما آنبسته
 مانده.سایر محصوالت کمی عقب

یلی از کشورها هم پیشرفت چشمگیری نداشته و تنوع در دوخت و بندی پوشاک در خالبته بسته
 بندی آن.باشد تا بستهرنگ و طرح البسه می

های شفاف، صدفی در اکثر مواقع کاورهای ساده یا سلفون بندی پوشاکبسته در حال حاضر برای
 رود.بکار می

 ت.بندی خاصی مورداستفاده قرار نگرفته اسیعنی برای پوشاک هیچ بسته 

 

توان مثل بقیه محصوالت موجود در بازار مثل مواد غذایی این کار را انجام داد: مثالً برای ولی می
 وشلوار، کروات، شال و روسری، کاپشن و ...کت
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 د آن باشد.سایز متعد بندی لباسبسته ترین مشکل برایشاید بزرگ

شود و این اتودها به بازار هدف یا برای این صنعت فقط در سطح دانشگاهی اتودهایی زده می
 تواند یک معضل باشد.شود و این میفروش ارائه نمی

 کنیم.بندی پوشاک کمی صحبت میولی ما در همان سطح دانشگاهی و تئوریک راجع به رنگ بسته

 دختر. -2پسر  -1پوشاک کودکان: 

 ای، آبی، سبز، طوسی، سفید.پسر: رنگ پسران نارنجی، قرمز، قهوه -1

 دختر: رنگ دختران صورتی، زرد، طوسی، قرمز، بنفش، سبز، سفید. -2

شده های گفتهگروه دختر و پسر برای سنین نوجوانی در همان تم 2پوشاک نوجوانان: پوشاک برای 
ساله اصوالً  11شود، به فرض مثال یک پسر های دیگر اجرا میباشد ولی در ترکیب با رنگمی

توجه کند چو او دیگر کودک دوست دارد که لباسش جذابیت خاصی ازنظر رنگی داشته باشد و جلب
 فهمد.یست و جهان اطرافش را بیشتر از یک کودک مین

طور، ولی انتخاب رنگ برای افراد مختلف با توجه به سالی هم همینبرای سنین جوانی و بزرگ
 کند.سلیقه فردی و شخصیت فرد مورداستفاده فرق می

برای تا به اینجا از رنگ پوشاک برای سنین مختلف صحبت کردیم حاال وقت انتخاب رنگ و طرح 
 باشد:بندی همان پوشاک میبسته

بندی پیراهن توان از ساختار کلی پوشاک استفاده کرد مثالً برای بستهمی بندی پوشاکبسته برای
توان از ساختار سرشانه و یقه آن بهره برد یا برای شلوار هم از ساختار و قسمت اصلی آن بهره می
 برد.

صورت سری این کار پرداخت کرد چون وقتی یک کار به های اضافی براینیازی هم نیست که هزینه
راحتی شود اما در عوض بهشود هزینه روی کل تیراژ تولیدشده سرشکن میو تیراژ تولید می

 بندی خوب و مناسب یک برند را در اذهان ثبت کرد.توان با یک بستهمی
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باشد ارائه شیک، نوین و جذاب به مشتری می بندی محصوالتبسته طور که دلیل اصلیهمان
ونقل، بندی یک محصول یعنی حفظ و نگهداری آن در حین عملیات انبارداری، حملدرواقع بسته

صورت سالم به دست خریدار شود تا یک محصول بهمصرف بکار برده میتوزیع، ذخیره، فروش و 
 .برسد

گردد یک شود و در ذهن مخاطب ثبت میراحتی دلچسب میطور که یک لوگوی ساده بههمان
تواند چنین حسی را برای مخاطب به وجود بیاورد و اینجاست که یک بندی خوب هم میبسته
ی به فروش محصول کرده و جای خود را در بازار رقابت بین تواند کمک بزرگبندی خوب میبسته

 رقبا پیدا کند و به فروش موردنظر و رضایت مشتری دست پیدا کند.

بندی پوشاک از روانشناسی رنگ برای افراد مختلف با عواطف و توان برای انتخاب رنگ بستهمی
افراد برای خرید  %08ه شاید باشد کترین عامل، رنگ سال میاحساسات خاص انتخاب کرد یا مهم
 دهند.پوشاک این عامل را مدنظر قرار می

، رنگ سال، منطقه و کشور بندی پوشاکبسته توان گفت برای انتخاب رنگ مناسب برایپس می
 تولیدکننده آن، اعتقادات مردم آن جامعه و سلیقه فردی نقش مهم و بسزایی دارد.

 
 بندی، رنگ پوشاک، طرح پوشاک، بستهبندی پوشاکطراحی بسته : کلمات کلیدی


