
 بسته بندی لوکس چیست؟

قیمت بیشتری از بقیه  تنهانه گیرندمیکه در درسته الکچری قرار  کنیدمییداری وقتی محصوالتی را خر

د. محصوالت با کیفیت همیشه درخواست باالیی دارند و مردم فیت باالتری هم دارنمحصوالت بازار دارند بلکه کی

 اگر توانایی مالی کافی داشته باشند حاضرند مبلغ زیادی را برای محصوالت لوکس پرداخت کنند.

ای خریدار برای تولید یک محصول لوکس تنها تمرکز روی کیفیت محصول کافی نیست چون بسته بندی هم بر

هستند و  فردمنحصربهخاص و  یتجربهدنبال یک  . خریداران محصوالت الکچریدارد ایویژهاهمیت 

 به دستشان برسد. ورورنگبی یجعبهزیادی پرداخت کردند در یک  یهزینهمحصولی که بابتش  خواهندنمی

 کاالهای توانندنمینگ و باز کردن بسته بندی زیادی در اینترنت وجود دارد و مردمی که یآنباکس ویدیوهای

ستند.ند مخاطب این ویدیو هکن خریداری لوکس  

و خاص خریداری کردند دارند تا ببنید  گران قیمتزیادی به دیدن افرادی که محصوالت لوکس،  یعالقهمردم 

. شرکت های محصوالت الکچری طوری محصوالتشان چه حسی داردبسته بندی لوکس چگونه است و باز کردن 

چیزی باشد که خاص و ویژه به نظر بیاید. هاآنباز کردن  یتجربهکه حتی را بسته بندی می کنند   

 

 چرا بسته بندی لوکس انقدر محبوب است؟

به بهترین نحو  تمام نکات طراحی بسته بندی را تقریباًبرند ها الکچری همیشه بهترین بسته بندی ها را دارند و 

خواهد بود بلکه یک موقعیت خوب برای  محصوالتنماینده کیفیت  تنهانهجرا می کنند. بسته بندی لوکس ا

عمل کند از روی بسته  آمیزموفقیتبندی لوکس  . اگر شرکتی بتواند در طراحی بستههم هست برند تبلیغات

که با ساک تبلیغاتی یا جعبه خرید این شرکت تبدیل به تبلیغات  هاییمشتریبندی شناخته خواهد شد و 

اد تمام تالش برند های لوکس در جهت ایج .و حس خاص بودن و مهم بودن خواهند داشت شوندمیمتحرک 

 همین حس در مخاطب با خرید محصوالتشان است.

 

ی نیازمند بسته بندی لوکس هستند؟کاالهایچه   

 3، کمیاب و با کیفیت است. هر کاالیی که این ران قیمتویژگی مهم دارد. کاالی لوکس گ 3الکچری  کاالی

بسته بندی لوکس استفاده کند.  هایمزیتاز  تواندمیو  شودمیویژگی را داشته باشد کاالی لوکس محسوب 

فرش، خاویار و زعفران هستند. البته  گیرندمی قرار در دنیا یرمحصوالت الکچ یدستهمحصوالت ایرانی که در 



می کنند اما  جهانی فرق معیارهایخیلی با  شوندمیمحصوالت ایرانی که در داخل ایرانی لوکس محسوب 

به چشم  دهیدمیشما به محصوالت یا خدماتی که ارائه  هایمشتریمخاطبان و  کنیدمیاگر فکر  حالبااین

 خواهیدمیاز بسته بندی الکچری استفاده کنید. اگر کاالی شما لوکس نیست اما  توانیدمیلوکس نگاه می کنند 

از بسته بندی لوکس استفاده کنید تا کیفیت  انیدتومی بازهمیک کاالی لوکس را به مخاطب بدهید  یتجربه

 محصول را بهتر نشان دهید.

 

 

 


