
اگر یک کسب و کار تولید صابون خانگی یا ساخت صابون دارید بهتر است نگاهی به جدیدترین، کاربردی ترین و 

مردم بیشتر از هر وقت دیگری از محصوالت ارگانیک  روزهااین خالقانه ترین بسته بندی صابون بیندازید. 

و دنبال شامپو ها و شوینده های بدون مواد شیمیایی و الکل هستند به همین دلیل کسب و  کنندمیاستفاده 

زیادی دارد. برای شروع این کار کافی است کار های خانگی ساخت صابون و صابون گیاهی و ارگانیک طرفداران 

صابون های خانگی  توانیدمیهزاران ویدیو مربوط به طرز تهیه صابون را آنالین تماشا کنید و با کمی تمرین 

در ادامه چند بسته بندی خالقانه صابون را معرفی خودتان را بسازید یا حتی کسب و کار جدیدی راه بیندازید. 

موفقیت بیشتری در کارتان کسب کنید. هاآنبا استفاده از تا  کنیممی  

 

 جعبه مقوایی

با انواع  معموالًیکی از ساده ترین و ارزان ترین بسته بندی صابون جعبه کاغذی یا مقوایی است. جعبه صابون 

جعبه صابون دقت داشته باشید که گرماژ باالیی داشته . در هنگام خرید شودمیکاغذ های ضخیم ساخته  مقوا یا

به جعبه مقوایی گرفت ساده بودنش است.  توانمیباشد که بتواند وزن صابون را تحمل کند. تنها ایرادی که 

پارچه کنفی و گل و گیاهان خشک شده استفاده کنید. مومی رنگی،  از پوشال، کاغذ توانیدمین جعبه برای تزئی  

 

 نوار کاغذی

است  هعکس های زیادی از یک نوار کاغذی یا مقوایی که دور صابون های رنگی و زیبا پیچیده شد احتماالً

را با  موردنظرتانلوگو یا نوشته  توانیدمیکار بسیار راحتی است. شما  صابون وار کاغذیساخت و چاپ ن. ایددیده

را به شکل نوار ببرید و دور صابون  هاآنسپس  .پرینتر خانگی روی کاغذ های رنگی یا معمولی چاپ کنید

چاپ  هایشرکتباید از چاپ برجسته یا طالکوب روی نوارهای کاغذی را  بپیچید و با یک چسب محکم کنید.

برای تزئین و بسته بندی صابون است. هزینهکمسفارش دهید. نوار کاغذی روش بسیار ساده و   

 

 پاکت کرافت

ربردی برای بسته بندی شاید پاکت کرافت بسته بندی صابون را نشنیده باشید اما این پاکت ها انتخاب عالی و کا

صابون ها را به نمایش بزارد. پاکت کرافت  د به راحتی جلوه زیبایتوانمیصابون هستند. پاکت کرافت پنجره دار 



سیله تزئینی روی میز آرایش قرار بگیرد زیرا هم از صابون ها مراقبت د به عنوان یک وتوانمیایستاده پنجره دار 

و هم زیبایی بصری دارد. کندمی  

 

 کیسه کنفی

حس خانگی و  کامالًجلوه زیبایی دارد و  بسته بندی خالقانه دیگر صابون کیسه کنفی است. کیسه کنفی یک

 با توانیدمیکیسه کنفی مقرون به صرفه است و خودتان  .کندمیارگانیک بودن صابونها را به مخاطب منتقل 

دن این کیسه ها با روبان یا یک نخ ای دلخواه کیسه کنفی بسازید. تزئین کردر اندازه هخریدن پارچه کنفی 

. کندمیکنفی ساده زیبایی آن را چند برابر   

 

 

اشاره کردیم همگی بدون نیاز به دستگاه بسته بندی  هاآنروش های بسته بندی صابون خانگی که در باال به 

دی هر محصول خانگی انجامشان دهید. برای بسته بن توانیدمیهستند و به راحتی در خانه و با کمترین امکانات 

. کندمیدیگری مثل صابون همیشه خودتان را جای مشتری بزارید که برای اولین بار این بسته بندی را باز 

د دلیلی باشد که از کسب و کار خانگی توانمیتجربه خرید و حس خوبی که با بسته بندی به مخاطب می دهید 

د.جای فروشگاه های بزرگتر خرید کن به ر دائمیبه طو شما  


