
مردم جهان به همراه داشت. عالوه بر زندگی شخصی  یهمهتغییرات زیادی در سبک زندگی  0202سال 

بسیاری از کسب و کار ها تغییر کرد. یکی از  هایاولویتشکل گرفت و  تغییرات زیادی هم در دنیای بیزینس

ابعاد بیزینسی که همچنان ارزش خودش را حفظ و حتی اهمیت بیشتری هم پیدا کردن بسته بندی محصول 

قطع شد بسته بندی تنها ابزاری بود  هامشتریو  برندهافیزیکی بین  ارتباطدر دوران پاندمی  کهازآنجاییاست. 

 سری ترنداین ارتباط فیزیکی را تا حدودی بازسازی کند. همراه با ورود به سال جدید باید از یک  توانستمیکه 

تغییر  0202جدیدتر استفاده کرد. ترندهای بسته بندی هم قرار است در سال  هایروشها دست کشید و از 

یرات وفق دهند موفقیت بیشتری کسب بتوانند خودشان را با این تغی ترسریعکنند و کسب و کار ها هرچه 

.مکنیمیدیده شوند را معرفی  0202در ادامه تعدادی از ترندها بسته بندی که قرار است در سال  .کنندمی  

 

خنثی و طبیعی هایرنگ  

 0202و سال  شوندمیمینیمال مدت زیادی است که در لیست ترند ها دیده  هایرنگترند های مینیمالیست و 

 ترساده هایرنگو  دهندمیو صادق نشان  گراواقع برندهاباشد. مردم عالقه بیشتری به  طورهمینت هم قرار اس

خاکی،  هایرنگقرار است  0202در سال و خنثی روش خوبی است که این حس به مصرف کننده منتقل شود. 

 خنثی و روشن زیادی در بسته بندی ببینیم.

 

 

 تصویرسازی



. شودمیجدیدی دوباره وارد دنیای طراحی بسته بندی  صورتبه باریکال س هرچند تصویرسازیترند 

 هستند. آیندمیی که به چشم هایرنگبا  ترسادهقرار است استفاده شوند  0202هایی که برای سال  تصویرسازی

ر این نوع بیشتر مرکز توجه باشند برای همین این دو اصل طراحی د هارنگکه  دهندمیاجازه  ترساده هایطرح

که  هر چیزیاز این روش استفاده کنند تا  توانندمی. طراحان بسته بندی گیرندمیتصویرسازی در کنار هم قرار 

با هارمونی کامل در مرکز توجه قرار دهند. خواهندمی  

 

 

 جنس بسته بندی

طراحی بسته بندی نباید تنها روی قسمت بصری باشد بلکه جنس بسته بندی و حسی که زیر انگشتان دارد هم 

ارزش زیادی به محصول بدهد. حس خاصی که توسط جنس بسته بندی به مصرف کننده منتقل  تواندمی

دادن مخاطبان و  . برای هدف قرارکندمیچیزی است که کاال را از بقیه محصوالت بازار متمایز  شودمی

از چاپ طالکوب و برجسته استفاده کنید. مصرف کننده با حس کردن این  توانیدمی ترلوکس هاکنندهمصرف

که مبلغ بیشتری را بپردازند. شوندمیجزئیات روی بسته بندی راضی   



 

 

 پترن های خاص

باشند اما این به این معنا نیست  0202مینیمالیست قرار است ترند محبوبی در سال  هایطرحو  هارنگ بااینکه

رو باشد. با استفاده از پترن های رنگی و جذاب  رنگبیکه طراحی بسته بندی باید خسته کننده، تکراری و 

برای فروش  هاقفسهکنید. اگر محصول شما قرار است در  انگیزترهیجانو  ترجالببسته بندی را  توانیدمی

مختلف آزمایش کنید تا بهترین طراحی بسته بندی چشمگیر را  هایرنگا و با پترن ه توانیدمیگذاشته شود 

خواهند دید. شمارامحصول  حتماً هاندهکنمصرفانتخاب کنید و مطمئن شوید که  هاقفسهبرای   

 

 

 

 


