
 مونوکروم همراه با یک رنگ اضافه

استفاده خواهد شد.  1202در سال  ایتازهبسته بندی با پالت رنگی مونوکروم ترند جدیدی نیست اما به شکل 

تا عمق  کردندمیمختلف یک رنگ تمرکز  هایطیفبسته بندی های مونوکروم تنها روی نشان دادن  حالتابه

ا در ت کنندمیطراحان یک رنگ مخالف را اضافه  2120ی بسته بندی بدهند اما در سال بیشتری به طراح

به نظر بیاید. ترجذابتا به چشم تکراری نباشد و  طراحی کانتراست ایجاد کنند  

 تأثیررنگی شود همان  ازحدبیشبندی بدون اینکه بسته  به پالت مونوکروم با اضافه کردن یک رنگ مخالف

 چندرنگاز  کهوقتی از ترامروزیو  ترمدرنبا این روش بسته بندی  را خواهد داشت. پررنگروشن و  هایرنگ

.رسدمیبه نظر  شدهاستفاده آنجیغ در   

 

بخشآرامش هایرنگ  

بود و مردم زمان زیادی  پر چالشیسال بسیار سخت و  2121شد سال  که در بخش قبلی توضیح داده طورهمان

مدرسه و دانشگاه و  هایکالسموبایل و تلویزیون نگاه کردند. حتی  هایصفحهارتباط انسانی به  جایبهرا 

، رنگ ظیمات رنگی، نور صفحهکل گرفتند. در این دوران تنمجازی ش هایصفحهکاری از پشت  قرارهای

به نگاه کردن به این شرایط ایده آل  هاانسانو چشم  اندشدهانتخابشخصی  هایسلیقهو... بر اساس  زمینهپس

و کمرنگ در بسته بندی  بخشآرامش هایرنگو از  اندکردهعادت کرده است. طراحان از این اتفاق استفاده 

به کم کردن  بخشآرامش هایرنگبرای چشم آسان باشد. عالوه بر این  هاآنکردن به  تا نگاه کنندمیاستفاده 

همه دنبال انرژی مثبت و شرایط کم  2121 پراسترسو بعد از گذشت سال  کندمیکمک  اضطراباسترس و 

هستند. بخشآرامشاسترس و   

 

شدهپاککمرنگ و  هایرنگ  

ی است هایرنگخواهیم دیدی استفاده از  2120است و در سال  گیریشکلیکی دیگر از ترند هایی که در حال 

ین ترند به یک هستند. برای بهتر متوجه شدن ا شدهاستفاده نگار کمیو ا آیندمیبه نظر  شدهپاک که کمی

 هاییقسمتشلوار کمرنگ شده است اما  هاسالبعد از گذشت  بااینکهفکر کنید  پوشیدمیار جینی که زیاد شلو

را روی بسته  تأثیریهمچین  کنندمی. طراحان سعی اندکردهوجود دارند که هنوز رنگ خودشان را حفظ  آناز 

سعی دارد احساس دوست داشته شدن و قابلیت زیاد استفاده شدن را نشان این ترکیب رنگی  بندی پیاده کنند.

، طراحان از جنس بسته بندی زبر شودنمیختم  هارنگدهد. این ترند تنها به کمرنگ کردن و پاک کردن 



کاال امتحانش را پس داده  شودمیتا این حس را زیر دست هم نشان دهند. این روش باعث  کنندمیاستفاده 

است که وجود داشته است. هامدت است و  

 

در شکل مناظر طبیعی هارنگجدا کردن   

استفاده  آنباشد و زیاد از  2120یکی از بهترین ترند های بسته بندی سال  رسدمیاین ترکیب رنگی به نظر 

را با اشکال هندسی با  هارنگ هاسال نآشکل گرفت اما در  01در دهه  هارنگترند جدا کردن  آن شود.

که در طبیعت  هاییشکلاز مناظر طبیعی و  هاجداشدگیاین  2120اما در سال  کردندمیتیز جدا  هایگوشه

عالی نیست  صورتبه چیزهیچدر طبیعت همیشه تناسب وجود دارد اما  بااینکه. شوندمیام گرفته ارند الهوجود د

دادن حس راحتی و . این تصاویر به دلیل گیردمیآزادانه شکل خودش را بر اساس محیط  صورتبهو هر چیزی 

.شوندمیو در بسته بندی استفاده  اندآمدهبه وجود صحبت کردیم  آندر مورد  قبالًآرامش که   

 

طبیعی است و  کامالًبر اساس شرایط موجود تغییر کنند یا خودشان را وفق دهند  هاسالاینکه ترند ها در طول 

اولویت مردم  2121را انجام دهد. بعد از تمام کردن سال  همین کاربرای ادامه حیاتش باید  وکاریکسبهر 

دیگر کشف کردند. طراحی گرافیک و  باریکزندگی را  دارمعنیغییر کرد و بسیاری از مردم چیزهای مهم و ت

حس انسانی بیشتری خواهد داشت تا با انرژی مردم همراه باشد. با استفاده از این  2120بسته بندی در سال 

د کرد.موفقیت زیادی کسب خواهی 2120و ترند ها در بسته بندی در سال  هارنگ  

 


