از کاربرد های کاغذ چه می دانیم؟

کاغذ از جهلٌ ابزار ٍ نادى يای نًهی است کٌ تَسط بشر اختراع ٍ ساختٌ شدى است ٍ ،نقش نًو
ٍ برجستٌ ای در زندگی اجتهاعی ،صنعتی ٍ فرينگی اٍ ایفا کردى است.
با ٍجَد نقش يا ٍ اثرگذاری يای برجستٌ ای کٌ کاغ ذ در طَل زندگی بشر ٍ در صنعت يای
نختلف داشتٌ است ،بٌ نظر نی رسد کٌ صنعت چاپ ،رسانٌ ٍ بستٌ بندی ،بیش از دیگر صنعت يا
از ٍجَد ٍ ٍیژگی يای کاغذ بًرى گرفتٌ اند .بستٌ بندی کاال يای نختلف يو چَن کیک ،نَاد
غذایی ،نان ،نايی ،گَشت ،برنج ،حبَبات ،بستٌ بندی نادى ٍ کا ال يای بًداشتی يو چَن دستهال
کاغذی ،چاپ کارت ٍیزیت ،برٍشَر ،کاتالَگ ٍ نهَنٌ يای این چنینی ،تنًا بخشی از کاربرد ٍ کارکرد
يای گستردى ی کاغذ در صنعت يای بستٌ بندی ،چاپ ٍ تبلیغات يستند کٌ قصد داریو تا در این
نقالٌ بٌ آن يا بپردازیو.

کاغذ و استفاده از آن در صنعت بسته بندی
کاغذ يهَارى نقش پر رنگ ٍ اثر گذاری در صنعت بستٌ بندی ،کاٍر ٍ رپینگ داشتٌ است .از گذشتٌ
تا کنَن ،کاغذ بٌ عنَان رقیب ٍ يو پای دیگر ابزار يای بستٌ بندی يو چَن پالستیک ،نایلَن ٍ
سلفَن ،جایگ اى خَب ٍ نناسبی را برای خَد ایجاد کردى است ٍ پا بٌ پای این ابزار يا ،در صنعت
بستٌ بندی حضَر داشتٌ است.
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کاغذ و استفاده از آن در صنعت چاپ
شاید نًو ترین ٍ برجستٌ ترین استفادى ٍ کاربرد کاغذ را ،بتَانیو استفادى از آن در صنعت ٍ کسب
ٍ کار چاپ بدانیو .کاغذ نًو ترین ٍ نخستین نادى ای بَدى است کٌ صنعت چاپ از آن بًرى بردى
است ٍ در بیانی دیگر ،رٍنق ٍ گسترش خَد را ندیَن کاغذ است .صنعت چاپ ٍ نشر ،از کاغذ بٌ
عنَان نادى ی اٍلیٌ برای تَلید ٍ چاپ کتاب ،دفتر  ،رٍزنانٌ ٍ دیگر نهَنٌ يای نشابٌ استفادى نی
کند.

کاغذ و استفاده از آن در صنعت تبلیغات
صنع ت تبلیغات آخرین صنعتی است کٌ بٌ سراغ کاغذ آند ٍ کَشید تا با استفادى از آن بٌ عنَان
رسانٌ ای برای درج ٍ نشر پیام يای تبلیغاتی ،اثر گذاری خَد را نیان نخاطب ٍ جانعٌ ی يدف،
افزایش ديد ٍ از این راى فرٍش ٍ ارزش افزایی بیشتری حاصل کند .کاغذ کاربرد ٍ استفادى يای
ن ختلفی در صنعت تبلیغات ٍ رسانٌ داشتٌ است کٌ در ادانٌ بٌ چند نَرد آن نی پردازیو:
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استفادى از کاغذ برای تَلید کاتالَگ :کاتالَگ ٍ برٍشَر جزٍ نعرٍف ترین ٍ کاربردی ترین ابزار يای
تبلیغاتی يستند کٌ يهَارى نَرد تَجٌ ٍ تهرکز شرکت ٍ سازنان يای نختلف بَدى اند .کاغذ يای
نختلفی برای چاپ کاتالَگ ٍ برٍشَر بٌ کار نی رٍند کٌ از نیان آن يا ،کاغذ يای سادى برای
برٍشَر ٍ کاغذ يای گالسٌ برای کاتالَگ بٌ کار نی رٍند .گرچٌ این قاعدى يهیشگی نیست.

استف ادى از کاغذ برای چاپ تراکت :تراکت از جهلٌ ی نعرٍف ترین ابزار يای تبلیغاتی است کٌ
بیشتر برای شناساندن برند بٌ نخاطب يای انبَى ٍ در نکان يای عهَنی ٍ پر تردد بٌ کار نی رٍد.
کاغذ تنًا ابزار ٍ ٍسیلٌ ای بَدى است کٌ برای طراحی ٍ چاپ تراکت بٌ کار نی رٍد.
با ٍجَد يهٌ ی آن چٌ یاد شد ،انرٍز نی بینیو کٌ بٌ لطف تکنَلَژی ،کاغذ رفتٌ رفتٌ نقش خَد را
بٌ دیگر ابزار يای تبلیغاتی يو چَن رسانٌ يای دیجیتال نی بازد ٍ این رسانٌ يا ،بٌ جایگزین ٍ
نعادلی برای کاغذ تبدیل نی شَند کٌ البتٌ خَد چالش يای جدیدی دارد ٍ بحث يای دیگری
طلب نی کند.

کلمات کلیدی  :چاپ ،بستٌ بندی ،کاغذ ،کاغذ کايی
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