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 بندی مىاد غذایی چیست؟ طراحی بسته

بندی را  نهاید ٍ طراحی بستٌ شهاری را بٌ خَد نعطَف نی يا انرٍزى نظر افراد بی بندی بستٌ طراحی
 آٍر تبدیل نهَدى است.بٌ یکی از نشاغل ٍ عناصر سَد

باشد. نا  رسانی ٍ جلب نشتری بٌ خرید کاال نی درٍاقع نعرفی بًتر کاال، اطالع بندی طراحی بستٌ
نهاید زیرا بدٍن حتی یک فرٍشندى  عنَان یک فرٍشندى عهل نی يایی داریو کٌ بٌ بندی طراحی بستٌ

عنَان اٍلین  بندی بٌ احی بستٌخَبی بٌ نخاطب خَد عرضٌ نهاید؛ ٍ طر تَاند خَد را بٌ کاال نی
 تَاند نقش نًهی در افزایش فرٍش برند سازی ایفا نهاید. عنصر ارتباطی با نخاطب بازار يدف نی

 بندی خَب: ٍیژگی یک طراحی بستٌ

ٍنقل،  است کٌ از نحصَل شها در طی حهل بندی طراحی بستٌ بندی خَب، شانل طراحی بستٌ
بندی از رٍش فرايو نهَدن  نشتریان نراقبت کند. طراحی بستٌانبارداری، قفسٌ نغازى ٍ در ننزل 

شدن ٍسایل اضافٌ، بٌ ارزش  یک سیستو نناسب از نحافظت در نقابل شکستگی، فاسدشدن، گو
 نهاید. نحصَل اضافٌ نی
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 طراحی بستٌ، بازاریابی ٍ تبلیغات:

، پَستر، تبلیغات کاتالَگ يای نتعدد نانند ی از رسانٌيای تبلیغات در عصر حاضر کٌ برای انتقال پیام
باشد. طراحی  يا نی بندی يو یکی از آن شَد، طراحی بستٌ تلَیزیَنی، نهایشگاى ٍ...استفادى نی

ٍیژى نحصَالت جدید ٍ ایجاد  یدار، بٌبندی در این نیان نقش ایجادکنندى انگیزى برای خر بستٌ
 تهایز بین نحصَالت است.

دار ٍ نتناسب با نَع کاال، يهراى با درج اطالعات نکتَب،  نعنی طراحی بندی با دارا بَدن بستٌ
نهاید ٍ اطالعات ٍ انگیزى الزم  ٍاسطٌ پیام تَلیدکنندى را بٌ سهت خَد جلب نی صَرت صریح، بی بٌ

ٍ نی  بندی بٌ فرٍشندى خانَش شًرت یافتٌ است رٍ بستٌ ديد. از این را بٌ ا

ی، ايهیت آن در جلب نخاطب ٍ برانگیختن ٍی برای بند ترین فَاید ٍ کارکرديای بستٌ از نًو
ترغیب بٌ خرید است؛ کٌ در این بین نقش طراحی نناسب، زیبا ٍ خالقانٌ بیش از يهٌ در 

َر نشايدى نی کند. انرٍزى بٌ تأثیرگذاری رٍی نخاطب نًو جلَى نی کنیو کااليایی کٌ از طراحی  ٍف
نقایسٌ با کااليایی با يهان کیفیت ٍ حتی باالتر، از برند، در  خالقانٌ ٍ نتناسب با نحصَل بًرى نی

، باتجربٌ ٍ شناخت بازار طراحان خالق شانس بیشتری برای فرٍش برخَردارند. تکنَلَژی رٍز،
ار کنند کٌ بتَانند در اٍلین نگاى اند تا نحصَلی را رٍانٌ باز يهگی بٌ کهک تَلیدکنندگان آندى

يا را نعطَف بٌ خَیش کند؛ ٍ از نخاطبان عبَری یا تصادفی نیز یک خریدار بٌ دست  چشو
 بیاٍرند.

َگَ بندی، رنگ ٍ طرح: طراحی شانل طرح ٍ نقش، رنگ، عالئو رٍی بستٌ اٍیر رٍی زنینٌ ٍ تص ل
کاررفتٌ بر  تَجٌ نخاطب ٍ کشش ٍی برای خرید، طرح ٍ رنگ بٌ ترین عانل در جلب شَد. نًو نی

ای نزد نخاطب این تصَر را  بندی شیک، جذاب ٍ حرفٌ طَر حتو بستٌ رٍی نحصَالت است. بٌ
گ ٍ اعتهاد نَاجٌ است. رن ای ٍ یک نحصَل قابل کند کٌ با یک تَلیدکنندى حرفٌ ایجاد نی

تناسب نحتَی بستٌ ٍ خصَصیات کاال انتخاب شَد یا با تَجٌ بٌ  تَاند بٌ نی بندی بستٌ طرح
يا ٍ استفادى نحدٍد یا نتنَع  ی نخاطب بکار رٍد. يهاينگی رنگ پیشینٌ ذينی ٍ نیازيای جانعٌ

کٌ  ياست؛ ٍ درصَرتی يا ٍ ارتباط بین آن يای نختلف، درگرٍ درک صحیح از بیان رنگ از رنگ
بندی بسیار نؤثر است. در  نطابق نیاز کاال ٍ نخاطبان آن صَرت پذیرد در نَفقیت یک بستٌ

دلخَاى استفادى کرد. برای  تَان ٍ نباید از ير طرح ٍ رنگی بٌ یک نحصَل نهی بندی راحی بستٌط
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 يای آرام ٍ سنگین طراحی شَد؛ ٍ ی نحصَالتی نانند پَدر شَیندى نباید فاخر ٍ بارنگ نثال بستٌ
تَان کااليایی  کٌ نی کاغذی نباید سیاى ٍ چرک باشد درصَرتی بندی یک دستهال ٍقت بستٌ یا يیچ

ٌ بازار کرد. ای سیاى نانند کیف یا کهربند چرنی را در بستٌ  رنگ رٍان

 

َگَ:  ل

َگَ طراحی یک ی نتناسب با نحصَل کٌ در آن نکاتی چَن سادگی ٍ انسجام در اجزاء،  یا نشانٌ ل
بیان تصَیر نناسب، نتفاٍت بَدن ٍ جذاب ٍ گیرا بَدن رعایت شدى باشد، در نَفقیت فرٍش 

َگَ باید بٌبندی آن تأثیر بٌ سزای نحصَل نَردنظر ٍ زیبایی بستٌ ای باشد  گَنٌ ی دارد. طراحی این ل
ٍسیلٌ تصَیر یا نَشتار بیان کند ٍ بینندى  شدى را تا حد نهکن بٌ بندی کٌ خصَصیات نحصَل بستٌ

َگَ را  با دیدن آن بتَاند ارتباط ٍ يهاينگی بین نحصَل نَردنظر، فضای کلی بستٌ ٍ شکل ل
 نشايدى کند.

 تبلیغات برای فرٍش:

عنَان یک رسانٌ جًت تبلیغات برای فرٍش در نظر  بندی را بٌ کٌ تاکنَن بستٌ يایی سازنان
جًت تبلیغات برای فرٍش کااليای دیگ نیز  بندی بستٌ تَانند از فضا ٍ سطح رٍی اند نی نگرفتٌ
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بًرى برد. نعدٍد نشتریانی يستند کٌ دقیقًا يهان چیزی را کٌ بعد از ٍرٍد بٌ فرٍشگاى قصدش را 
گیری خرید را نعطَف بٌ تصهیو در  % از تصهیو07 رند. تبلیغات برای فرٍش، انرٍزى خ داشتند نی

نحل خرید نهَدى. در تبلیغات برای فرٍش، این نَضَع کٌ یک فرٍشندى بايَش با استفادى از رنگ 
گیرد حتی اگر این نشتری برای خرید نحصَل نیاندى  ٍ طرح، تبلیغات برای فرٍش را پیش نی

 سزایی دارد. باشد، ايهیت بٌ
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