
شد.  وکارهاکسبدگی و زن هایزمینهدر تمام  بلندمدتیو باعث تغییرات  بود و سخت پرحادثهبسیار  0202سال 

و فروش آنالین تغییر زیادی در این سال کرد و این دو از محدود بیزینس هایی بودند که در  بسته بندیصنعت 

قرار خواهند  بخشآرامش هایطیفبیشتر در  بسته بندی هایرنگ 0202در سال  این سال رونق گرفتند.

هارمونی تمرکز داشته باشند. در چشم بودن روی  جایبهقرار است  0202در سال  بسته بندی هایرنگداشت. 

.کنیممیاستفاده کنید را معرفی  در بسته بندی 0202که باید در سال  هایرنگدر ادامه   

 

و روشن پررنگ هایرنگ  

است. بعد از گذشت یک سال  ررنگپخواهیم دیدم رنگ روشن و  بسته بندی هایرنگکی از ترند هایی که در 

هستند پس طراحان با استفاده از  بخشانرژیش مردم دنبال انرژی مثبت، شادی و محصوالت سخت و پر از چال

ی مثل سرخابی، نارنجی، زرد و هایرنگاین احساسات را در مخاطبان برانگیزند.  توانندمی پررنگشاد و  هایرنگ

مثل صورتی  بخشآرامش هایرنگبا  هارنگی هستند. ترکیب کردن این بخشانرژیشاد و  هایرنگصورتی 

شاد قرار  هایرنگ زمینهپسکمرنگ اگر در  هایرنگ. این سازدمی زیباییکرمی کانتراست  هایرنگکمرنگ و 

.کنندمیرا چند برابر  هارنگ تأثیرگیرند   

 

پوستی هایرنگ  

ی صورتبهمحروم شدیم را  هاآنرا که به خاطر پاندمی از تمام ارتباطات فیزیکی و انسانی  کنندمیسعی  طراحان

در بسته  مخصوصاًخواهیم دید  آیندهرنگی که در سال  هایپالت ترینبزرگ. یکی از پیاده کنند بسته بندی در

مختلف  هایرنگمام ت 0202در سال  شبیه به پوست انسان خواهد بود. هایرنگلوازم زیبایی و آرایشی  بندی

رنگ دیده خواهند شد. ترینروشنرنگ تا  ترینتیرهاز  ها انسان  

 

 هارمونی

این ترکیب رنگی نماد  از دیدن تناسب و هارمونی در یک تصویر نیست. ترکنندهراضیتر و  بخشآرامش چیزهیچ

و در کنار هم  شوندمیقاطی  در همی که هایرنگدر سال جدید  احتماالً بودن هستند. باهمدر کنار هم بودن و 

 هارمونی دارند را روی بسته بندی ها زیاد خواهیم دید.



. شوندمیدیده  تریتازه هایشکلو به  کنندمیپیشرفت  سالبهسالو  ماندنمی شکلیکها همیشه به ترند

دیده  شبیه هم روی بسته بندی هایرنگ صورتبه اآلن روی بسته بندی گرادیانترند رنگی  مثالعنوانبه

ی که در کنار هم تناسب هایرنگمختلف یک رنگ هستند یا  هایطیفکه هارمونی دارند  هایرنگ. شوندمی

بسته  شوندمیو روش باعث . هر دگیرندمی شبیه هم در کنار چرخه رنگ در کنار هم قرار هایرنگدارند اما 

به نظر بیاید.در چشم بسیار زیبا  بندی  

 

اکسپرسیونیسمسورئال و  هایرنگ  

حی شبیه یک ببینیم که طرا سورئال و هیجان انگیزی را روی بسته بندی هایرنگقرار است  0202در سال 

به راحتی  شوندمیدیده ن هاآنبا  معموالًی که هایرنگاین سبک طراحی با رنگ کردن تصاویر با  رویا دارند.

برای لحظه ای از واقعیت و دنیای  دهندمیاجازه  ها انسانبا مخاطب ارتباط برقرار کند. این تصاویر به  تواندمی

 سورئال روی بسته بندی هایرنگبا قرار دادن طراحان غرق شوند. اطرافشان فرار کنند و در یک تصویر رویایی 

تا مصرف کننده ها با کاال مثل یک اثر هنری برخورد کنند. کنندمیکاری   

 


