طراحی کیسه برنج ،بسته بندی مناسب برای برنج

ً
حتما یکی از دغدغههای اصلی کسب و
اگر شما تولیدکننده و یا فروشندهی انحصاری برنج باشید
کارتان در وهلهی اول شناساندن برند خود به مخاطب و پس از آن جلبتوجه و رضایت مشتری و
به طبع آن فروش بیشتر است.

بهترین پیشنهادی که برای شما در نظر گرفته میشود طراحی جذاب و حرفهای بستهبندی
محصوالت خود برای ارائه آن به بازار در جهت ارتقاء آگاهی مخاطب از نام تجاری شماست .معموال ً
انسان بهطور ذاتی طرفدار تنوع و زیبایی بوده و از طرحهای ساده ،تکراری و قدیمی خسته میشود
و به دنبال طرحهای خالقانه و جدید است؛ بنابراین هرچه طراحی بستهبندیهایی که برای ارائه
ً
قطعا توجه بیشتری جلب کرده و مدت زمان بیشتری در
محصول در نظر میگیرید خالقانهتر باشد
ذهن مخاطب شما میماند .برای داشتن طرحهای امروزی و مدرن که به جلبتوجه مخاطب کمک
بسیار زیادی میکند باید از طراحان زبده و حرفه ای در این کار کمک بگیرید تا با استفاده از
تکنیکهای طراحی بستهبندی چشمنواز و منحصربهفردی را برای شما طراحی و اجرا کنند.
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متخصصان طراحی با استفاده از دانش ترکیب رنگها و خالقیتی که در طراحی بکار میبرند
تعدادی از مشتریان بالقوه شما را جذب میکنند .همچنین با در نظر گرفتن رضایت و راحتی
مشتری بستهبندی کاال را به صورتی طراحی میکنند که بهراحتی قابلحمل باشد.
عالوه بر زیبایی و کارایی یک بستهبندی صنعتی دوام و ماندگاری آن نیز بسیار حائز اهمیت
ً
دقیقا از چه متریالی برای بستهبندی یک محصول
میباشد .اینکه ما بهعنوان یک صنعتگر بدانیم
باید استفاده کنیم نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد .در بخش اول مطلب به بستهبندی
برنج اشاره شد زیرا این محصول جزء سبد غذایی خانوادههای ایرانی است و کاالیی عام بوده و
بهصورت روزمره مورداستفاده مردم قرار میگیرد بنابراین اگر طراحی و بستهبندی مناسبی برای آن
ً
قطعا رضایت و جلبتوجه مصرفکننده را در پی خواهد داشت.
بکار برده شود

از نکاتی که باید در استفاده از جنس بستهبندی برنج در نظر گرفته شود دوام و ضخامت آن برای
جلوگیری از نفوذ حشرات و رطوبت میباشد .یکی از مناسبترین جنسها برای این مورد
پارچههای اسپان باند یا پارچههای نبافته هستند که بههیچوجه رطوبت را منتقل نمیکنند.
کیسههای برنج از جنس اسپان باند اگر به درستی دوخته شود راهی برای نفوذ حشرات نیز نخواهد
گذاشت و حتی برای استحکام و نفوذناپذیری بیشتر از الیه داخلی مثل نایلون یا کیسههای
پلیپروپیلن نیز میتوان استفاده نمود.
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