
برندینگ شما است که شامل انتخاب رنگ بسته بندی محصول هم  هایبخش ترینمهمانتخاب رنگ یکی از 

و به برند شما کمک  شوندمی هاقفسهچیزی هستند که باعث دیده شدن محصول شما روی  ها . رنگشودمی

به مخاطب انتقال دهند. شماراتا هدف و پیام  کنندمی  

رنگ بسته بندی خود را تغییر دهید باید حواستان به خیلی چیزها جمع باشد. اگر شما به فکر این هستید که 

بیشتری به دست  هایمخاطبهمان چیزی باشد که کاالی شما به آن نیاز داشت تا  دقیقاً تواندمیتغییر رنگ 

در پالت رنگی برای آن تالش کرده بودید را از بین ببرد. حتی یک تغییر کوچک  اآلنهر چه تا  تواندمیبیاورد یا 

در چشم عموم عوض کند. نگران نباشید ما در این انتخاب سخت به شما کمک  شمارارند تصویر ب کامالً تواندمی

زیر استفاده کنید تا ببینید تغییر رنگ بسته بندی انتخاب مناسبی برای شما  هایراهنماییاز  توانیدمی. کنیممی

است، تصویر کنونی برند شما  حضورداشتهد شما چه مدت در بازار هست یا نه. باید به این توجه کنید که برن

 درنهایتچیست و شما دنبال نشان دادن چه تصویری هستید، پالت رنگی بسته بندی رقبای شما چگونه است و 

تا تصمیم  کنندمیاین موارد به شما کمک  یهمهدلیلتان برای تغییر رنگ بسته بندی را باید در نظر بگیرید. 

یرید تغییر رنگ بسته بندی حرکت مناسبی برای برند شما هست یا نه.بگ  

 

 چرا باید رنگ بسته بندی را عوض کنیم؟

هر طوری که رنگ بسته بندی را انتخاب کرده باشید مطمئناً فکر و زمان زیادی صرفش شده است. شاید از 

روانشناسی رنگ ها استفاده کردید تا بهترین رنگ بسته بندی را برای مخاطبان کاالیتان انتخاب کنید. شاید نظر 

بسته بندی مناسب انتخاب کنید. شاید یک ترکیب رنگی انتخاب کردید که  یکرنگدوستتان را پرسیدید تا 

به این مسئله فکر  اصالًعالقه خاصی دارید یا معنای خاصی برای شما دارد. حتی ممکن است  به آنخودتان 

را انتخاب کرده باشید. یکرنگاتفاقی  کامالًنکرده باشید و   

باال رنگ بسته بندی را انتخاب کرده باشید، وقتی به فکر تغییر رنگ  هایروشاز  یککداممهم نیست که با 

است  شدهساختههستید باید به این دقت کنید که قرار نیست چیزی را از اول بسازید بلکه باید چیزی که از قبل 

 را ترمیم کنید.

این تغییر را ایجاد کنید. خواهیدمیرا بپرسید که چرا  سؤالاز خودتان این  قبل از شروع هر چیزی   

 فروشیدمییک کاالی خاصی را از بقیه کاالهایی که  خواهیدمیآیا قرار است یک کاالی جدید را معرفی کنید یا 

.خواهدمیمتمایز کنید؟ شاید این محصول مخاطبان متفاوتی نسبت به مخاطبانی که در حال حاضر دارید   



را  هاآنپیدا کنید تا هر دو برند و همکاری  راهییکبسته است؟ باید  قراردادآیا شرکت شما با شرکت جدیدی 

 نشان دهید.

است؟ پس باید یک تغییری ایجاد گنید تا  درنیامدهاز آب  کردیدمی بینیپیشکه  آن چیزیآیا هویت برند شما 

خودتان برسید. ایده آلبه تصویر   

دنبال یک تغییر، بروز رسانی و آپدیت جدید هستید؟ اگر مدت زیادی است که در بازار هستید ممکن است آیا 

تشخیص  نتوامی کامالً برندهااز مد افتاده باشد. حتی از رنگ بسته بندی بعضی از  کامالً  تانبندیطراحی بسته 

.دیگر هستند یدورهداد که بسیار قدیمی و متعلق به یک   

 تواندمیتغییر بزرگی  چینهمسمت تغییر رنگ برند این است که دلیل خوبی برای آن داشته باشید. ق ترینمهم

تغییر دهد پس اگر قرار است رنگ بسته بندی را به آبی  کامالًاز برند شما دارند را  هاکنندهمصرفتصویری که 

دوست دارید. ه رنگ آبی را خیلیاز این باشد ک ترمحکماست دلیلتان تغییر بدهید بهتر   

 

 مزایای تغییر رنگ بسته بندی

کندمیهای جدید را جذب تغییر رنگ بسته بندی مشتری  

بزارد و  تأثیرنسبت به محصول شما  کنندهمصرفروی طرز فکر  تواندمی کنیدمیرنگ بسته بندی که انتخاب 

بندی های ساده و سفید افراد  بسته مثالعنوانبهمخاطبان خودتان را بر این اساس مشخص کنید.  توانیدمی

. برای تغییر رنگ بسته بندی باید روی این مسئله که مخاطب دقیق برند کنندمیخود جذب  مینیمالیست را به

فکر کنید و بر اساس آن رنگ بسته بندی را انتخاب کنید. کامالًشما چه کسی است   

 

گذشته را تغییر دهید تواندمیتغییر رنگ بسته بندی   

انتظار دارند کاالهای در بسته بندی سیاه لوکس باشند. رنگ سبز ارگانیک و طبیعی بودن  هاکنندهمصرف اصوالً

گرم دارند. شاید  هایرنگسرد دارند و محصوالت زنانه بیشتر  هایرنگرا داد میزند. محصوالت مردانه بیشتر 

برای همه افراد کاال  اآلناما  کردیدمیفقط محصوالت مخصوص به زنان تولید  کارکردوقتی شرکت شما شروع به 

هنگام شروع انتخاب کردید دیگر برای برند شما مناسب نخواهد بود و . بسته بندی صورتی که کنیدمیتولید 

نسبت به گذشته داشته باشید فکر  خواهیدمیبه تغییری که  خنثی و حد وسط استفاده کنید. هایرنگ ازبهتر 



گرم و روشن به برند شما شخصیت شاد  هایرنگب بسته بندی را انتخاب کنید. کنید و بر اساس آن رنگ مناس

دارند. تریلوکسی مثل سیاه و بنفش تصویر هایرنگو  دهندمی ایسرزندهو   

 

با ترند های جدید همراهی کنید توانیدمیبا تغییر رنگ بسته بندی   

ساده باشد. هر چیزی که ده سال پیش مد بود چه مگر اینکه بسیار  ماندنمیهیچ ترکیب رنگی همیشه روی مد 

هم ممکن  رنگتکساده و  هایطرحاز مد افتاده است. حتی  اآلندر طراحی داخلی، هنر، طراحی لباس و غیره 

مردم  یسلیقهبا تغییر  توانیدمیروشی باشد که با آن  تواندمی. تغییر رنگ بسته بندی بیفتنداست از مد 

روی مد بمانید. زمان همچنان درگذشت  

 

 معایب تغییر رنگ بسته بندی

نباشد شناساییقابلممکن است کاالی شما دیگر   

 هاکنندهمصرفآن را به آبی تغییر ندهید. برای  شبهیکاست  شدهشناخته ایقهوهاگر بسته بندی شما به رنگ 

لوگوی شما روی بسته  باوجود است و ممکن است به فروش شما آسیب بزند. حتی کنندهگیجتغییر رنگ ناگهانی 

به کوکاکوالیی که قرمز نباشد اعتماد  کسهیچ مثالً. دهدمینشان  شمارابندی، رنگ خیلی زودتر حضور 

.کندمین  

 

باشند برهزینهاین تغییرات ممکن است   

این به این . برندینگ کار ارزانی نیست. بردمی. تحقیق برای انتخاب رنگ بسته بندی هزینه بردمیطراحی هزینه 

 گذاریسرمایهیک  عنوانبهمعنی نیست که شما نباید رنگ بسته بندی را تغییر دهید اما باید به این تغییر رنگ 

نخواهد گذاشت پس  تأثیرینگاه کنید. اگر تحقیقاتی که انجام دادی نشان داد که تغییر رنگ روی فروش شما 

این کار را نکنید. فعالً بهتر است   

رنگ  0555باشد. شرکت اسپاتیفای  شدهمحاسبهیک ریسک  تواندمیریسک است اما  جوریک تغییر رنگ برند

 سبز مختلف را قبل از عوض کردن رنگ لوگویش در نظر گرفت و بعد تغییر را ایجاد کرد.

 



 هاینتیجهعوامل مختلف  تأثیرتحت  تواندمیخوب یا بد نیست و  کامالًتغییر رنگ بسته بندی یک انتخاب 

لفی داشته باشد. هیچ فرمول طالیی وجود ندارد که بتوانید با استفاده از آن تصمیم بگیرید که رنگ بسته مخت

از این تغییر رنگ بگیرید و بر اساس  اینتیجهبندی را تغییر بدهید یا نه. اول تصمیم بگیرید دوست دارید چه 

انتخاب کنید. خواهیدمیرای نتایجی که آن شروع به تحقیق و آزمایش کنید تا بهترین رنگ بسته بندی را ب  

 

 


