وقتی میخواهید برای محصوالت غذایی بسته بندی انتخاب کنید انتخابهای مختلفی در زمینه طراحی و چا
وجود دارد که یکی از آنها چاپ طالکوب و نقره کوب است .چاپ با فویل یا طالکوبی زیبایی خاصی به بسته
بندی غذایی میدهد و معموالً برای چاپ لوگو و نوشتهها استفاده میشود .در ادامه توضیح میدهیم چرا و چه
زمانی باید از چاپ طالکوب برای بسته بندی استفاده کنید .اگر قیمت چاپ طالکوب برایتان زیاد است و
نمیتوانید در طول سال پرداخت کنید بهتر است بدانید که طالکوبی در چه زمانهایی بیشترین تأثیر را دارد.

تولید محصوالت خاص
اگر شما مدت زیادی است که یک محصول بهخصوص را تولید میکنید و در مغازهها میفروشید و حاال تصمیم
گرفتهاید یک محصول جدید یا کمی متفاوتتر از قبلی را معرفی کنید میتوانید از چاپ طالکوب استفاده کنید
تا بهراحتی خاص بودن و جدید بودن این محصول به چشم بیاید.
میتوانید کلمهی «فروش ویژه» را روی محصول طالیی چاپ کنید یا همان طرح قبلی را بارنگهای نقره ای و
طالیی چاپ کنید .راههای زیادی برای خالقیت با چاپ طالکوب وجود دارد و هرکدام از آنها باعث خاص بودن
طرح میشوند.

برند های لوکس
اگر شما محصوالتی تولید میکنید که برای همهی قشرهای جامعه هستند اما محصول جدیدتان در دستهی
کاالی لوکس قرار میگیرند و مختص قشر خاصی از جامعه است میتوانید با استفاده از چاپ طالکوب این تغییر
را نشان دهید .چاپ طالکوب روی بسته بندی لوکس زیاد دیده میشود .فرض کنید شما قهوه میفروشید و یک
بسته بندی قهوه طراحی کردید که مناسب تارگت مارکت شما است اما حاال یک محصول جدید حاوی دانههای
قهوه باکیفیت ،کمیاب و گرانقیمت دارید که هرکسی عالقه به خرید آن ندارد .استفاده از چاپ طالکوب برای
بسته بندی جدید کامالً لوکس بودن ،خاص بودن و گران بودن این محصول را نشان میدهد.

محصوالت مناسبتی

چاپ طالکوب و نقره کوب پرطرفدارترین رنگها چاپ فویلی هستند و این رنگها معموالً با بسیاری از
مناسبتها و جشنها همخوانی دارند .اگر برنامه دارید یک محصول را فقط برای یک مناسبت خاص تولید کنید
میتوانید از چاپ طالکوب یا نقره کوب در طراحی بسته بندی استفاده کنید.
ممکن است شما یک جعبه شکالت یا یک بسته آجیل مخصوص برای عید نوروز یا شب یلدا تولید کنید .استفاده
از چاپ طالکوب و نقره کوب ترکیب بارنگهای مخصوص این جشنها مثل قرمز و سبز برای بسته بندی این
محصوالت به شما کمک میکند در میان هزاران محصول مشابه مناسبتی به چشم بیایید و فروش بیشتری
داشته باشید.

برندینگ محصوالت
شما میتوانید از چاپ طالکوب در طراح بسته بندی محصوالتتان برای همیشه استفاده کنید .اگر نمیخواهید
زیاد هزینه کنید میتوانید تنها لوگوی محصولتان را با چاپ طالکوب یا نقره کوب چاپ کنید .استفاده از یک
بسته بندی مینیمال با چاپ لوگوی طالیی یا نقره ای میتواند به برندینگ و فروش کاالی شما کمک زیادی
کند.

