
 0204سال تا  شودمی بینیپیشمیلیون دالر رسیده است و  06342به  0202ارزش جهانی بازار چای در سال 

، چای سبز، چای سیاه، چای ماسااست و امروزه  شدهاشباعیون دالر برسد. بازار چای بسیار میل 09572به مبلغ 

زیادی در فروش  تأثیربسته بندی چای . اندگرفتهو انواع دمنوش ها جای چای سیاه کالسیک را  چای طعم دار

زیادی را باید در نظر گرفت و هر بسته بندی دارد. در بسته بندی چای عوامل  خریداران توجهجلبکاال و 

 سبز یقلم، چا، چای چای شکسته پرطرفدار مناسب چای نیست. پاکت کاغذی ایستاده یکی از بسته بندی های

.کنیممیدر ادامه به فواید استفاده از پاکت کاغذی ایستاده برای بسته بندی چای اشاره . و دمنوش است  

 

داردمیپاکت کاغذی چای را تازه نگه   

چای است تا  داشتننگهتازه  چای شکسته، چای سبز، چای کیسه ای یا تی بگنکته در بسته بندی  ترینمهم

چای و دمنوش از ورود رطوبت  داشتننگهبا تازه  زمانهمو عطر چای ایجاد نشود. پاکت کرافت عم تغییری در ط

خالف جعبه چای این و بر کندمیچای را مهر و موم  کامالً دارزیپ. پاکت کرافت کندمیو باکتری جلوگیری 

  .داردمیدر خانه هم چای را تازه نگه  بعد از باز شدن یپ در پاکت کرافت حتیزیپ ک

 

شودمیچای بسته بندی پاکت کاغذی باعث به چشم آمدن   

. آیدمیدی های چای معمولی مثل جعبه چای یا پاکت مقوایی چای به چشم اکت کرافت ایستاده بین بسته بنپ

استفاده درست از آن به برندینگ و فروش چای کمک  پاکت کرافت فضای زیادی برای چاپ و طراحی دارد که

برای طراحی  توانندنمیاست که  کارتازههای  وکارکسبهم انتخاب خوبی برای پاکت کرافت پنجره دار  .کندمی

مشتری شود. اضافه  توجهجلبباعث  تواندمی تنهاییبهو چاپ هزینه کنند یا اینکه مطمئن هستند کیفیت چای 

باعث درگیر شدن  تواندمیکرافت  دم کردن چای یا اطالعات جالب در مورد چای به پشت پاکت هایقدمکردن 

با بسته بندی چای شود. کنندهمصرفکردن  برقرارو ارتباط   

 

پاکت کرافت چای و چاپ طراحی  

چاپ را روی آن انجام داد و  هایروش انواع توانمیپاکت کرافت این است که  هایقابلیتیکی دیگر از 

مخصوص گرفته تا چاپ پترن و متاالیز کردن پاکت  هایبرچسب محدودیتی در طراحی وجود ندارد. از چسباندن

ند در طراحی بسته توانمیهم ی مثل زیپ کیپ یا پنجره شفاف به کاغذ کرافت هایقابلیتکرافت. اضافه کردن 



و کاربردی  صرفهبهمقرونانتخاب اکت ایستاده کاغذی پ هاقابلیتتمام این  باوجود بندی چای استفاده شوند.

 برای بسته بندی چای ایست.

 

 

 

 


