
شنا هستید شما تنها با پاکت ایستاده آ احتماالً. شودمیبسته بندی استفاده  است که از انواع پاکت برای هاسال

.کنیممیرا معرفی  هاآناما پاکت های بسته بندی انواع مختلفی دارند که در ادامه   

 

 پاکت ایستاده

ی . پاکت هاپاکت است ترینشدهشناختهو  ترینپراستفادهی بسته بندی، پاکت ایستاده پاکت ها یهمهبین 

 ترتراحوالت را حصحالت ایستاده دارند و نمایش دادن م هاقفسهکه در  شوندمیاستفاده  علتاینبهایستاده 

مک که به حفاظت از محتویات داخل بسته بندی ک ی ایستاده زیپدار هم هستندپاکت ها معموالً. کنندمی

و چاپ  ازیتصویرسبا طراحی گرافیک،  راحتیهبو  شودمیی انواع محصوالت استفاده . پاکت ایستاده براکندمی

.شوندمی سازیشخصی  

مایعات شده است. مستطیلیایستاده  بسته بندی هایجایگزین  جدیداًپاکت ایستاده مایعات هم   

 

کاست دارپاکت   

و این  اردنیمه بیضی شکل دبر آمدگی  دو طرف پاکت کاست دارنوعی پاکت ایستاده است.  کاست دارپاکت 

 است دارکبسته شدن  ی ایستاده ساده متفاوت باشند.ظاهری با پاکت ها ازلحاظ کاست دارپاکت  شودمیباعث 

پس تا و س شوندمیبه هم دیگر وصل  کاستباالیی پاکت  هایقسمت. کندمیفرق  ا بقیه پاکت هاب معموالً

کننده  رسد تا محکم شود. مصرفتا به یک قسمت چسبناک ب کندمیشدن انقدر ادامه پیدا . عمل تا شوندمی

کاست  در بعضی موارد یک زیپ کیپ در داخل پاکت کف کندمیده محصول استفا زو ا کندمیاین چسب را باز 

بسته شود. کامالًبسته بندی قرار دارد که   

بوی داخل  اکسیژن ودارند که  از جنس پالستیک رویشان یک دریچه یا سوپاپ گردکاست ی بعضی از پاکت ها

.کندمیجلوگیری  پاکتبیرون به داخل  و از ورود هوای کندمیپاکت را خارج   

ه ک دهدمیبلکه به مصرف کننده ها اجازه  شودمیمحصول  داشتننگهباعث تازه  تنهانهپاکت سوپاپ دار 

ی فروش محصوالتی مثل قهوه و چای معطر خیلی مهم است.برا قابلیترا بود کنند و این  محصوالت  

 

کت کف کاستاو پ پاکت بغل کاست  



ه بندی برای بست معموالً. پاکت بغل کاست ی کاست دار دو نوع معروف کف کاست و بغل کاست دارندپاکت ها

و  صاف پشت هایصفحهرند. دا هابغلو دو کاست در صاف در پشت و رو  یصفحهدو  که شودمیقهوه استفاده 

 هاقفسهر رو به رویی د یصفحه. گیرندمیو طراحی گرافیک انجام  تصویرسازیرو قسمتی است که برندینگ و 

زش توضیح کاال، اطالعات ار هایمتنحاوی  معموالًپشتی  یصفحه. شودمینمایش داده  خریداربرای تماشای 

.شودمیبرندینگ صفحه جلویی  یادامهغذایی و   

ی ت هاپاک .دهدمیاست و مواد بیشتری را در خودش جا  تربزرگبغل کاست  پاکتاز  معموالًپاکت کف کاست 

 دهدمیدارند زیرا تنها یک کاست در زیر پاکت وجود دارد که اجازه  تریمتنوع سایزهایو  اهشکلکف کاست 

ی مختلفی داشته باشد.هاشکلطراحی پاکت بسته بندی   

 

یتپاکت بالش  

ک در آن بسته نوع پاکت بسته بندی در بازار است که محصوالتی چون چیپس و پف ترینقدیمیی تپاکت بالش

 مثل ودشمیبسته بندی هر نوع غذا یا مواد غذایی در سایز کوچک استفاده ی در تپاکت بالش. شوندمیبندی 

تی بین زار، پاکت بالشبسته بندی موجود در با ترینسادهیکی از  عنوانبهقهوه قوری، سس و بسته های نمک. 

رفی فضای است و از ط هزینهکمغذایی بسیار محبوب است. ساخت بسته بندی بالشی بسیار ساده و  هایشرکت

ای همین بر زاردمیراحی گرافیک رو بسته بندی در اختیار کسب و کار ها زیادی برای برندینگ، بازاریابی و ط

است. پرطرفدارازار بسته بندی همچنان در ب  

 

 

 


