
بسته بندی شیرینی، کیک، ساندویچ،  مخصوصاً. شودمیپاکت ساده کرافت در بسیاری از بسته بندی ها استفاده 

پالستیکی در این نوع کسب و  هایکیسهنان و محصوالت خوراکی دیگر. پاکت کرافت ساده جایگزین عالی برای 

رویش چاپ انجام  خواهیدمیید و نکن ترذابجپاکت های ساده کرافت را کمی  خواهیدمیکار ها است. اگر 

خالقانه زیادی برای این کار وجود دارد. در این مقاله یک ایده خالقانه برای طراحی روی پاکت  هایایدهدهید، 

به کسب و کار شما و  هامشتری. برای آزمایش اینکه چقدر این بسته بندی ها در نگاه دهیممیکرافت را آموزش 

است کافی است یک دسته پاکت کرافت ساده را در کنار یک دسته پاکت  تأثیرگذار هاآنتجربه و لذت خرید 

کدام بسته بندی را همراه با خریدشان  دهندمیبپرسید ترجیح  هامشتریکرافت طرح دار قرار دهید و هر بار از 

سب و کار خانگی . اگر کدهندمیبه خانه ببرند. مطمئن باشید هربار خریداران پاکت کرافت طرح دار را ترجیح 

راحت و  هایروشچاپ روی بسته بندی انجام دهید نگران نباشید  توانیدنمی فعالًدارید، بودجه کمی دارید یا 

حتی با بهترین بسته بندی ها رقابت کنید.  هاآنبا  توانیدمیزیادی وجود دارند که ارزان   

 

ت تنها به یک ماژیک سفید نیاز دارد )البته نقاشی کشیدن روی پاکت کراف بینیدمیکه در این عکس  طورهمان

خانه بسیار ساده هستند و هرکسی با هر  هاینقاشیاز هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید(. این  توانیدمی

را بکشد. برای ساختن واقعی یک خانه کوچک و رد کردن یک نخ رنگی مثل  هاآن تواندمیاستعداد نقاشی مقدار 

ت باالی پاکت کرافت را مثل یک مثلث تا کنید و با پانچ آن را سوراخ کنید تا بتوانید نخ عکس باال کافی اس

 رنگی را از آن رد کنید. 



 

های جدید  شکلکردن نخ، عوض کردن مدل تا کردن و...  فیر رنگ ماژیک و نخ رنگی، حذبا تغی توانیدمیشما 

نوع   بر اساس توانیدمیدی در اینترنت وجود دارند که ساده زیا هاینقاشی طورهمین خودتان را خلق کنید.

پاکت کرافت ممکن است بسیار ساده به نظر  را روی پاکت کرافت بکشید. هاآنمختلف  هایمناسبتمحصول و 

 هایایده باکمیبرسد اما زمینه زیادی برای خالقیت و بهتر کردن بسته بندی در اختیار شما قرار خواهد داد. 

با پاکت ساده کرافت بهترین بسته بندی را داشته باشید. توانیدمیتازه و خالقانه   


