
 

 

که مسافران متوجه  گرددبرمیقرن یازدهم و سرزمین مصر  بهاولین بسته بندی  یتاریخچه رسدمیبه نظر 

 اندر. این حل مشکل رسندمیو بعد به فروش  شوندمیاول در کاغذ پیچیده  غذاهاشدند در بازار های مصری 

 جالب بود که باعث به وجود آمدن یک صنعت جهانی شد.

هستند که همیشه برای  المللیبین هایصنعتیکی از  هاآنخالقانه برای طراحی  هایایدهبسته بندی و امروز 

در حال تغییر هستند، به همین دلیل ساختن چیزی که در این بازار همیشه در  خریدارکردن انتظارات  برآورده

 حال تغییر به چشم بیاید کار بسیار سختی است.

و حتی  گیرندمیقرار  موردتوجه سریعاًتازه و جذاب هستند که  اندرقانه ی بسته بندی خال هایایدهبعضی از 

ممکن است تنها به خاطر همان بسته بندی خالقه بدون توجه به کاالیی که در آن است خریداری شوند. در یک 

مقالهی دیگر بهطور مفصل توضیح دادیم که چگونه بسته بندی باعث فروش محصول میشود. در ادامه یک سری 

تا بررسی کنیم. ایمکردهتصادفی انتخاب  طوربهطراحی های بسته بندی که بسیار خالقانه هستند را   

 

 بهترین و بدترین بسته بندی سیگار

روی هر بسته ی سیگاری در  تقریباً. این پیام اخالقی را است آور زیان سالمتی برای و سرطان اصلی عامل سیگار

یا  ازکارافتادهزرد و خراب، قلب  هایدندانسیاه شده،  هایریهدید. به همراه تصاویری از  توانمیسطح جهانی 

و  هاعکساما این بسته بندی سعی کرده است بدون نشان دادن  ؛کندمیدارد سرفه  سختیبهیک شخصی که 

چیزی است  بینیدمیکه سریع برود سر اصل مطلب که این تابوتی  کندمیتوجه ن هاآنکه کسی به  هایینوشته



چیزی ممکن است مردم را از خرید سیگار  چینهمکه با کشیدن سیگار در انتظار شماست. شاید فکر کنید که 

. کندمیآن را خریداری  حتماًاگر این بسته بندی را ببینید  ایسیگاریپشیمان کند اما برعکس هر شخص 

 دلیلش را هم بهتر است از خودشان بپرسید!

 

 

موسیقی در گوشنت های   

اکثر هدفون هایی که در  .کندمیخالصه کار هدفون این است که نت های موسیقی را در گوش پخش  طوربه

و شمایل خاصی دارند، دریغ از  شکلیک شانهمهو  اندشدهبازار هستند در جعبه های معمولی بسته بندی 

همین نت های موسیقی در گوش که هیچ خرج  خالقیت یا وجه تمایز. یک ایده ی خالقانه ی ساده مثل ایذره

توانست این بسته بندی جذاب را در دریایی از محصوالت مشابه متمایز کند. راحتیبه داردبرنمیهم  ایاضافه  

 



 

پر از آب یمیوهنه،  میوهآب  

سعی  هاکمپانیبسیار زیادی در بازار وجود دارند. بعضی از  هایروش رسدمیبه طراحی محصوالت غذایی که 

سرزنده و جیغ به  هایبارنگ دهندمیبا طراحی های مینیمالیسم متمایز شوند و بعضی دیگر ترجیح  کنندمی

باقی بماند. توجهبیکه قرار نیست  شکنیسنتچشم بیایند. طرح زیری قسمتی از هر دو دنیا است به همراه یک   

 

 

 شانه ی تخم مرغ به معنای واقعی

مختلفی برای  هایروش ندکنمیحمایت  هاارزشو کسب و کار هایی که از این  زیستمحیطاز طرفدار  هایگروه

د. بعضی از کاغذ های بازیافت شده، کاغذ کرافت، کیسه کنفی یا محصوالت دیگری که به بسته بندی دارن

را وارد  زیستمحیطترند حفاظت از  خصوصبه. این محصول کنندمیاستفاده  زنندنمیآسیبی  زیستمحیط

است که  شدهاستفادهو هرز  شدهخشک هایعلفدیگری کرده است. در ساختن این تخم مرغ از کاه،  یمرحله

به دنبالش  هاگروهبلکه حس طبیعی بودن و ارگانیک بودنی که این  زنندنمی زیستمحیطآسیبی به  تنهانه

که بتوانند  شوندمیبه حدی سفت  هاعلفی زیر در ساخت بسته بند). کندمیهستند را به بهترین حالت منتقل 

محافظت بکنند( هامرغتخماز   



 

 



 

 بسته بندی فوق کاربردی

کاربردی بودن  ظازلحا توانمیو به چشم آمدن  توجهجلبخرج کردن خالقیت برای  جایبه هاوقتبعضی 

که هر فست فود دلیوری در دنیا  چیزی استوصف دل خریدار را به دست آورد. ایده ی خالقانه ی زیر  غیرقابل

، کیک، کوکی و غیره را در زمینیسیبد هر چیزی مثل برگر، توانمیباید از آن استفاده کند. ای بسته بندی 

د آن را توانمیکوچک پر از غذاهای خوشمزه تا شود که مشتری به شکل یک کیف  درنهایتخودش نگه دارد و 

با خودش ببرد. جاهمه  

 



 

 عسل زرد و زنبور زرد؟

اما  کنیمنمیفکر  هاآنبه  وقتهیچدر نظر ما معمولی و ساده هستند که  اندر چیزهاگاهی اوقات یک سری 

. چه کسی زندنمیسر  هاآنذهن است که کسی به  هایکوچهپسکوچهخالقانه ترین ایده ها دقیقا در همین 

که عسل درست  ایسادهبا یک ایده ی  همآنخالقانه باشد  اندرد توانمیکه بسته بندی عسل  کردمیفکرش را 

ه بندی را متمایز و جذاب کرد.بست شودمیشیشه  رویسیاه هایخطمثل زنبور زرد است و   

 

 

و  ترینسادهاز  هاآن یهمهخاص و عجیب غریبی نبودند و  چیزهیچبررسی کردیم  اینجای که تا به هایایدهخب، 

برای ایده  دهدمی. این نشان اندگرفتهالهام  دانندمیرا  هاآنمردم  یهمهمسائل ممکن که  ترینبینیپیشقابل 

کند  برقرارارتباط  هاآند با توانمیکه مخاطب ن هاییطرحگرفتن نیاز نیست که از هزاران بسته بندی خارجی و 

خریداران با آن آشنا هستند الهام بگیرید. ممکن است  یهمهمسائلی که  ترینسادهایده بگیرید بلکه باید با 

به این دلیل بود که  هاآنبعضی از بسته بندی های باال در حال حاضر در بازار موجود نباشند اما نشان دادن 

به نظر  طوراین هاوقتممکن است بعضی  بااینکهمرز مشخصی ندارد و دانید که خالقیت در طراحی بسته بندی ب

، همیشه یک ایده ی خالقانه اندشدهفتهگرخوب  هایایده یهمهانجام داد و  شودنمیبیاید که هیچ کار بیشتری 

افکار رو دست بزند. د به تمام اینتوانمی شودمیپیدایش  ناکجاآبادی جدید که از   

 


