
مختلفی در زمینه طراحی و چا  هایانتخاببرای محصوالت غذایی بسته بندی انتخاب کنید  خواهیدمیوقتی 

چاپ با فویل یا طالکوبی زیبایی خاصی به بسته  است. و نقره کوب کوبپ طالچا هاآنوجود دارد که یکی از 

و چه  چرا دهیممیدر ادامه توضیح  .شودمیاستفاده  هانوشتهبرای چاپ لوگو و  معموالًو  دهدمیبندی غذایی 

اگر قیمت چاپ طالکوب برایتان زیاد است و  استفاده کنید.باید از چاپ طالکوب برای بسته بندی  زمانی

.را دارد تأثیربیشترین  هاییزماندر چه  طالکوبیید بهتر است بدانید که در طول سال پرداخت کن توانیدنمی  

 

محصوالت خاصتولید   

و حاال تصمیم  فروشیدمی هامغازهو در  کنیدمیرا تولید  خصوصبهاگر شما مدت زیادی است که یک محصول 

از چاپ طالکوب استفاده کنید  توانیدمیاز قبلی را معرفی کنید  ترمتفاوتیک محصول جدید یا کمی  ایدگرفته

م بیاید.خاص بودن و جدید بودن این محصول به چش راحتیبهتا   

نقره ای و  هایبارنگ رارا روی محصول طالیی چاپ کنید یا همان طرح قبلی  «فروش ویژه» یکلمه توانیدمی

باعث خاص بودن  هاآنرد و هرکدام از کوب وجود دازیادی برای خالقیت با چاپ طال هایراهطالیی چاپ کنید. 

.شوندمیطرح   

 

 برند های لوکس

 یدستهجامعه هستند اما محصول جدیدتان در  قشرهای یهمهکه برای  کنیدمیاگر شما محصوالتی تولید 

ب این تغییر وبا استفاده از چاپ طالک توانیدمی و مختص قشر خاصی از جامعه است گیرندمیار کاالی لوکس قر

و یک  فروشیدمی. فرض کنید شما قهوه شودمیرا نشان دهید. چاپ طالکوب روی بسته بندی لوکس زیاد دیده 

 هایدانهتارگت مارکت شما است اما حاال یک محصول جدید حاوی  بسته بندی قهوه طراحی کردید که مناسب

کسی عالقه به خرید آن ندارد. استفاده از چاپ طالکوب برای دارید که هر قیمتگران، کمیاب و باکیفیتقهوه 

.دهدمیلوکس بودن، خاص بودن و گران بودن این محصول را نشان  کامالًبسته بندی جدید   

 

 محصوالت مناسبتی



با بسیاری از  معموالً هارنگچاپ فویلی هستند و این  هارنگ پرطرفدارترینچاپ طالکوب و نقره کوب 

همخوانی دارند. اگر برنامه دارید یک محصول را فقط برای یک مناسبت خاص تولید کنید  هاجشنو  هامناسبت

از چاپ طالکوب یا نقره کوب در طراحی بسته بندی استفاده کنید. توانیدمی  

عید نوروز یا شب یلدا تولید کنید. استفاده بسته آجیل مخصوص برای یک ممکن است شما یک جعبه شکالت یا 

 برای بسته بندی این مثل قرمز و سبز هاجشنمخصوص این  هایبارنگترکیب  از چاپ طالکوب و نقره کوب

در میان هزاران محصول مشابه مناسبتی به چشم بیایید و فروش بیشتری  کندمیبه شما کمک محصوالت 

 داشته باشید.

 

 برندینگ محصوالت

 خواهیدنمیبندی محصوالتتان برای همیشه استفاده کنید. اگر  بستهاز چاپ طالکوب در طراح  توانیدمیشما 

تنها لوگوی محصولتان را با چاپ طالکوب یا نقره کوب چاپ کنید. استفاده از یک  توانیدمیزیاد هزینه کنید 

به برندینگ و فروش کاالی شما کمک زیادی  تواندمییی یا نقره ای بسته بندی مینیمال با چاپ لوگوی طال

 کند.

 

 

 

 

 

 

 


