
معمول کسب و کار های خانگی و تازه کار بودجه زیادی برای طراحی بسته بندی و سفارش به شرکت های 

بسته  کنندمیشروع یک کسب و کار وجود دارند توصیه  در موردبسته بندی ندارند. از طرفی تمام مقاالتی که 

 پیدا کردنکسب و کار دارد.  مستقیم روی فروش محصول و موفقیت تأثیربندی بسیار خوبی داشته باشید زیرا 

بسته بندی  5به همین علت در ادامه  کار سختی باشد تواندمیقیمت مناسب  و بابسته بندی کاربردی، زیبا 

هستند. کاربردیکه بسیار ارزان و  کنیممیخانگی را معرفی   

 

 قوطی کاغذی

برای بسته بندی انواع محصوالت خانگی استفاده شود.  تواندمیقوطی کاغذی یک نوع مقوا لوله ای است که 

بلکه برای  شودمیینی و شکالت استفاده قوطی استوانه ای مقوایی نه تنها برای بسته بندی مواد خشک، شیر

.شودمیبسته بندی زیورآالت یا بسته بندی دست ساز های خانگی هم استفاده   

 

 

 کاغذ کاهی

 توانیدمیضد روغن و ضد پارگی است. شما  کاغذ کاهی بسیار ارزان قیمت و کاربردی است. کاغذ کاهی ضد آب،

وع کاالی خانگی را که نیاز به بسته بندی به با مشخصات باال دارد را با کاغذ کاهی بپیچید. کاغذ کاهی هر ن

.شودمیندویچ، کیک، نان و... استفاده برای بسته بندی سا معموالً  

 

 کیسه پالستیکی

همه جا در  و کیسه پالستیکی بسته بندی خانگی بسیار کاربردی است. کیسه پالستیکی قیمت کمی دارد

و عمر طوالنی تری به آنها نسبت به دیگر  کندمیاز مواد غذایی محافظت  کامالً. کیسه پالستیکی دسترس است

یک انتخاب بسیار عالی کاربردی تر نسبت به  تواندمی. کیسه پالستیکی زیپ دار دهدمیی های خانگی بسته بند

ک کارت با نوشته کوتاه در ه یک روبان تزیین شود و یکیسه های معمولی باشد. اگر کیسه پالستیکی زیپدار ب

.شودمیکنارش قرار بگیرد تبدیل به یکی از بهترین بسته بندی های خانگی   

 



کرافت پاکت  

بسته بندی ها چه برای کسب و کار های خانگی و چه برای کسب و کارهای  ترینمحبوبپاکت کرافت یکی از 

و محکم است و از لحاظ بصری نسبت به دیگر بسته بندی های خانگی  بادوامست. پاکت کرافت بسیار ا تربزرگ

خشکبار، حبوبات، برنج قهوه ای و لوازم غیر خوراکی مثل  عجلوه زیباتری دارد. پاکت کرافت برای بسته بندی انوا

. پاکت کرافت پنجره دار یک انتخاب عالی برای کسب و کار های تازه شودمیلوازم آرایشی و بهداشتی استفاده 

بدون  کندمیهای شفاف مشتری ها را ترغیب ، این پنجره شناسدنمیوارد است که کسی اسم و برندشان را 

تصمیم به خرید بگیرند.م برند و بر اساس کیفیت محصول توجه به اس  

 

 جعبه بسته بندی

جعبه کارتنی، جعبه کرافت و جعبه فلزی از پرطرفدار ترین بسته بندی های خانگی هستند. جعبه کارتنی یا 

تر، زبر تر و محکم تر است اما  ضخیمارتنی کرافت ممکن است در نگاه اول شبیه هم به نظر بیایند اما جعبه ک

جعبه کرافت نرم تر، نازک تر و زیباتر است. جعبه بسته بندی فلزی قیمت بیشتری نسبت به جعبه کاغذی دارد 

.شودمیبه همین دلیل انتخاب هر کسب و کار خانگی نیست و در مواقع به خصوص از آن استفاده   


