طراحی بسته بندی مىاد غذایی و صنعتی

مقدمه:
یک طراح برای ایجاد طراحی خَب نیازنند بٌ تَسعٌ نًارت يا ٍ رٍش يای طراحی خَد نیباشد.
طراح ٍ تَلیدکنندى باید آگاى باشند کٌ چرا تخصص طراحی بستهبندی تا این حد ايهیت داشتٌ ٍ
چگَنٌ بستٌ بندی بٌ ارتقاء ٍ تَسعٌ نحصَالت کهک نینهاید.
طراحی چیست؟
طراحی ،نقش درازندت ٍ جا افتادى ای در ينريای تجسهی ،ثبت ٍقایع ٍ پیشرفت نظریٌيا در
تهدن نا داشتٌ است.
طراحی بستهبندی طراحی گرافیک است
نًارت يای ابتدایی گرافیک استفادى از رنگ ٍ انَاع آن ،تشخیص صحیح تعادل ٍ تناسب ،انتخاب
نَاد ٍ چگَنگی انجام پرٍژى يا يهگی برای طراحی بستٌبندی کاربرد دارند انا طراحی
بستٌبندی طراحی سهبعدی است نانند انَاع ساک دستی ،کی ف ،جعبٌ ،قَطی ٍ بطری بنابراین
نًارت يای بیشتری نَردنیاز خَايد بَد.
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نثال آگايی از انَاع چاپ روی شیشه ،فلز ،سطَح ننحنی ٍ قابلانعطاف ٍ  ...آشنایی با نکانیک ٍ
خَاص پالستیک يا ،کاغذ ٍ نقَا ٍ اینکٌ طرح چگَنٌ يهراى با این نَاد تاخَردى نیچرخد ٍ یا
اینکٌ برش نیخَرد.
اصَال ً عهلیات طراحی تا تىلید بستٌبندی ،بٌصَرت نیانندت ٍ بلندندت بَدى ٍ طراح نیبایستی
يرگَنٌ انکانپذیری طرح را در نظر گیرد.
طراحی بستهبندی طراحی فَری است ،ينگانیکٌ در نغازى ٍ یا سَپر نارکت قدم نیزنید؛ چشهان
شها نحصَالت را نرٍر نیکند رٍی بدنٌ یا بستٌبندی ير نحصَل حداکثر فضایی برابر با نصف یا
کهتر برای نعرفی ٍ تَضیحات اصلی ٍجَد دارد؛ بنابراین بیان طراحی نیازنند درک نستقیو

ً
حتها حرٍف بلند ،بزرگ ٍ یا سادى باشد ،بلکٌ باید برای گرٍى
است  .البتٌ بدان نعنا نیست کٌ
استفادى کنندى خَد رسا ٍ گَیا باشد ،یعنی در حداقل زنان ،نًو ترین اطالعات خَاندى شَد.
طراحی بستهبندی طراحی مشتری مدار است
طراحی برای بستٌبندی نعهَال ً بٌ چند دلیل نشخص انجام نیشَد.
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نحصَل نهکن است کانالً جدید باشد در اغلب نَارد نحصَل بٌ نَعی تغییر شکل دادى ٍ یا
بًینٌ سازی شدى باشد ٍ یا بستٌ بندی یک نحصَل نَفق کارآیی خَد را از دست دادى باشد انگیزى
طراحی يرچٌ باشد ،آگايی از نیازيای نشتری ٍ استفادى کنندى تا حد انکان الزم ٍ ضرٍری است.

طراحی بستهبندی طراحی رقابتی است
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نحصَالت نَ در قفسٌ بندی فرٍشگايی برای جلب نظريا با یکدیگر رقابت نیکنند طراحی نَفق
نیاز بٌ تحقیقات اساسی دارد نٌ فقط برای رقابت با نحصَالت نشابٌ ،بلکٌ برای آشنایی
با جنبٌ يای نهایش ٍ فرٍش این کار شانل آگايی از رٍش يای انبارداری ٍ نگًداری ،نَرپردازی
نناسب ،چیدنان ،حهل ٍنقل ٍ اصَل ایهنی نیباشد .
البتٌ نکتٌ جالب تَجٌ این است کٌ ير چٌ تبلیغات رٍی یک نحصَل گستردى تر باشد نیاز بٌ
شناساندن نام ٍ نشانٌ شرکت ٍ بٌ تبع آن اختصاص بخشی از بازار نیز بسیار بیشتر خَايد
شد .نصرفکنندگان انرٍزی بستٌ ٍ نحصَلی را نی پسندند کٌ آسان باز شَد در صَرت نیاز بٌ
نگًداری نحصَل قابل استفادى نجدد باشد ٍ در زنان پایان نصرف نیز دٍر ریختن آن آسان باشد.
درٍاقع خصىصیات بستهبندی استاندارد بسیار نًو تر از خصَصیات نحصَل نیباشد زیرا
بستٌبندی با نصرفکنندى در تهاس نستقیو است.
روش های طراحی:
پیشرفت رٍزافزٍن فنآٍری بستٌ بندی ٍ تنَع زیاد بستٌ کثرت اقالم ٍ شرایط نصرفکنندگان ٍ
تعدد عَانل نؤثر در طراحی بستٌ از یک طرف ٍ از طرف دیگر ارتباطات نتقابل ير یک از این
عَانل با یکدیگر نَجب گستردگی عَانل ٍ رٍابط بین آن يا شدى است .بسیاری از عَانل
نسئلٌ دار با تغییر شرایطی نظیر زنان ،نکان ٍ غیرى در حال تغییر ٍ دگرگَنی يستند .بٌ عنَان
نهَنٌ تغییرات فنآٍری بٌ صَرتی ک جریان يهَارى ادانٌ دارد ٍ گذشت زنان نی تَاند برنانٌيا ٍ
نیازيا را تغییر ديد.
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نتیجهگیری:
بستٌبندی بٌ نعنی سیستهی ا ست کٌ نَجبات ارتباط بین تَلیدکنندى ٍ تَزیعکنندى از یکطرف ٍ
نصرف کنندى از طرف دیگر را فرايو سازد .بدین ترتیب بستٌبندی سیستو نرکبی است کٌ يو
ٍظیفٌ حفاظتی ٍ يو ٍظیفٌ ارتباطی یا اطالعرسانی را بٌ عًدى دارد ،بٌ يهین جًت بستهبندی بٌ
عنَان یکی از رسانٌ يا نحهل يا یا طرق ایجاد ارتباط ٍ اطالعرسانی نَردنطالعٌ قرار نیگیرد .آنچٌ
در بحث اطالعرسانی بٌ کهک بستٌ بندی نَرد نظر است .استفادى از بستٌبندیيای نصرفکنندى
بٌ عنَان ٍسیلٌ یا رسانٌ ابالغ پیام ٍسیلٌ یا ٍاسطٌ فرٍش ٍ باالخرى عانل یادآٍری کنندى است.

کلمات کلیدی :چاپ ،بستٌ بندی ،بستٌ بندی نَاد غذایی ،طراحی بستٌ بندی ،گرافیک ،بستٌ بندی
نَاد صنعتی ،طراحی خالقانٌ
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