
 

 چاپ و طراحی خدمات ترین مناسب دهنده ارائه چاپ، تورنگ
   www.ToorangPrint.com 

 : دیروز و امروزکیسه برنج

کیسه را به یاد داشته باشد. تا پیش از پیدایش  کیسه های برنج قدیمیشاید نسل جوان امروز کم تر 
، عموم کیسه های برنج به شکل گونی های بافتنی و یا کیسه های شیک و مدرنامروزی و  های برنج

پالستیکی تهیه می شدند. به موهبت تکنولوژی و صنعتی شدن، رفته رفته کیسه های برنج خود نیز 
را باال بردند. در این یادداشت به تحلیل و  انتظار مشتریتری تن کردند و سطح  لباس های قشنگ

 کیسه های برنج صنعتی نسبت به دیگر کیسه های برنج می پردازیم. چرایی اهمیت

 

 از ترکیب پارچه و پلی پروپیلن هستند که سبب استحکام و  کیسه برنج های صنعتی
 ( بیشتر کیسه می شود. الستیسیته )کشش

  برنج )قوطی، جعبه و  دیگر ابزارهای نگه داریبر خالف کیسه های برنج پالستیکی و
هستند و مصرف کننده می تواند حتی پس  دوست محیط زیستها  پالستیک(، این کیسه

های این از مصرف برنج، از آن در دیگر کار های خود )خرید میوه، نگه داری حبوبات و روش 
چنین(، استفاده کند. گذشته از این اگر کیسه دور انداخته شود، به سبب ساختار آن، قابل باز 

 یافت است و آسیبی به محیط نمی زند. 

  به دلیل امکان چاپ آسان بر روی کیسه برنج های صنعتی، تولید کننده ها فرصت بی مانند
و سفارشی سازی کاالی خود یافته اند. همین عامل سبب می  بازاریابیو استراتژیکی برای 

شود تا فروشنده اندکی در مرحله ی بازاریابی پیش روی کند و با اعمال طرح، اطالعات و برند 

http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1021&کیسه-برنج-عمومی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
http://www.toorangprint.com/Default.aspx
http://www.toorangprint.com/Default.aspx
http://www.toorangprint.com/Default.aspx
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=438&%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=439&بسته-بندی-و-طراحی:-بزار-محصولت-سری-تو-سرا-در-بیاره
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=437&طرح-آن-است-که-خود-ببوید-نه-آن-که-طراح-بگوید
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=437&طرح-آن-است-که-خود-ببوید-نه-آن-که-طراح-بگوید
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=461&چرا-بسته-بندی-به-اندازه-ی-خود-کالا-اهمیت-دارد؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=148&%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=100&%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=100&%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=252&چرا-چاپ-روی-کیسه-پارچه-ای-برای-محیط-زیست-پسندیده-تر-است؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=252&چرا-چاپ-روی-کیسه-پارچه-ای-برای-محیط-زیست-پسندیده-تر-است؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=460&%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87
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سازمان خود بر روی کیسه، پیوند عمیق تری با مشتری ایجاد کند. این مورد هم چنین 
، سبب می شود تا طرح های مختلفربردی زیبایی شناسانه نیز دارد و با کاربرد رنگ و کا

شهروند و خریدار، تجربه ی جذاب و دل نشینی از خرید و فروشگاه رفتن داشته باشد. هم 
تری می تواند طرح و ساختار مورد نظر خود را سفارش دهد و از این چنین تولید کننده و مش

متمایز سازد که خود گونه ای مزیت رقابتی به  رقیب ها خود را از دیگر کیسه ی برنجراه، 
 شمار می رود. 

 

 این کیسه ها به دلیل سایز، طراحی و ساخت بهینه و روش مندی حمل و نگه داری راحت :
که دارند، قابلیت حمل و نقل ساده، سریع و مناسب تری را برای مشتری فراهم می کنند. 

، از دیگر خانهدر فروشگاه و نگه داری  گذشته از حمل و نقل، سادگی در جا به جا کردن و
 و استاندارد است. کیسه های صنعتیمزیت های این نوع 

  ماندگاری برند: کیسه های بافته شده و پالستیکی، به دلیل نداشتن امکان درج اطالعات
عی با تولید کننده داشته باشد و در تولید کننده، سبب می شدند تا مشتری پیوندی مقط

صورت تمایل، نتواند برای خرید های بعدی به تولید کننده ی مورد نظر رو کند. کیسه های 
صنعتی اما با درج اطالعات کامل تولید کننده، خود می توانند گونه ای ابزار دائمی برای ارتباط 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=452&%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87:-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=452&%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%87:-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=284&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=284&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=450&%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7:-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%9F%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=449&%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9F:-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=393&%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=355&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=273&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=273&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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رضایت بخش بودن نتیجه با مشتری باشند. به این صورت مشتری پس از مصرف برنج و 
 می تواند از راه مستقیم با تامین کننده وارد معامله شود. 

 

 با پرسنل کار آزموده و با نظارت کارخانه : کیسه های صنعتی به این دلیل که توسطمطمئن ،
از کیسه های گونی سنتی و بدون نام و  مطمئن ترمی شوند،  بسته بندی های زیاد تولید و

رنجی را خریداری می کنید و پس از باز کردن آن متوجه نشان هستند. تصور کنید گونی ب
کیفیت نا مرغوب برنج و یا وجود عیب و ایرادی درون بسته بندی می شوید. به چه کسی 
رجوع می کنید؟ آیا می توانید تولید کننده را شناسایی نمایید که در آینده از آن جنس برنج 

های برنج صنعتی، به دلیل داشتن نام و  کیسه و تامین کننده ی مورد نظر خریداری نکنید؟
نشان، دست کم این امکان را به شما می دهند که اگر برنج خریداری شده یا حتی بسته 

 بندی نا مرغوب بود، در آینده از تامین کننده ی مورد نظر خریداری نکنید.

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=462&%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%87:-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/AboutUs.aspx
http://www.toorangprint.com/AboutUs.aspx
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http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=88&%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC--/-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=88&%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC--/-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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صنعتی به جای کیسه  کیسه های برنجدر این مقاله به جنبه های مثبت و کاربردی استفاده از 
افزایش جمعیت، صنعتی شدن و پیشرفت ، نگارندههای گونی و بافتنی پرداختیم. از دید 

جامعه سبب شدند تا شیوه های تولید و پخش کاال نیز دگرگون شود و ساختاری دیگر بیابد. 
نیز از جمله مورد هایی است که از گذشته تا کنون دگرگونی های و پخش برنج  بسته بندی

 ، یکی از دستاورد های آن هستند.کیسه های برنج صنعتیزیادی را تجربه کرده است که 
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