
 

 منبع عکس از پینترست

 

درست است که خریداران برنج بیشتر به آنچه  بخش توزیع کاال است. هایقسمت ترینحیاتیبسته بندی یکی از 

به این منظور نیست که بسته بندی در فروش این محصول هیچ  اصالًداخل بسته بندی است توجه دارند اما این 

، حفاظت فیزیکی، جلوگیری از آفت، انتقال اطالعات، انبار جاییجابهندارد. عواملی مثل توزیع، سهولت  تأثیری

بسته بندی برنج است. تأثیرمستقیم تحت  طوربه و در آخر مارکتینگ بندیسهمکردن، کنترل   

 

 بسته بندی باید کاربردی باشد

عوامل بسته بندی برنج، کاربردی بودن آن است. جلوگیری از خرابی و آسیب دیدن محصول  ترینمهمیکی از 

بسته  کاربردهای ترینمهمخریداران یکی از  یخانهبه  ازآنجاو  هافروشگاهآن از کارخانه به  جاییجابههنگام 

سنگین را  هایوزنحمل پاره شود و ت راحتیبهبندی برنج است. اگر بسته بندی استحکام کمی داشته باشد، 

برنج از آن دسته محصوالتی است که بسته های  .شودمینداشته باشد باعث اتالف محصول و نارضایتی خریداران 

برای  باشند زیرا اکثر مردم برنج را در خانه بادوامرا داشته باشند و  مدتطوالنیآن باید توانایی محافظت 

کاربردی نبودن بسته بندی دلیلی باشد که  خواهیدنمی ئناًمطمشما  .کنندمیانبار  طوالنی هایمدت

انتخاب جنس بسته بندی مناسب)اسپان برای همین باید هنگام  آیدنمیدیگر سراغ کاالی شما  کنندهمصرف



و  نوبتتا باعث رغبت خریدار برای انتخاب کاالی  باند، نایلون، کنف، متقال( دقت زیادی به خرج دهید

ه دوستان و آَشنایان خود هم معرفی کند.آن را ب طورهمین  

 

باشد تأثیرگذاررنگ بسته بندی باید   

نقش اساسی در انتخاب کاالی شما توسط خریدار ایفا  کنیدمیرنگی که شما برای بسته بندی برنج انتخاب 

انتخاب  دهدمیاینکه مغز انسان به هر رنگ چه واکنشی نشان  بر اساسباید بسته بندی را  هایرنگ. کندمی

. بر کنندمیکه بسته بندی سفید دارند حس امنیت، سادگی، تمیزی و پاکی را القا  کاالهایی مثالعنوانبهکنید. 

از واقعیت به نظر  ترکیفیتبیاستفاده کنید کاالیتان  تریشلوغبیشتر و  هایرنگاساس نظر کارشناسان هرچه از 

آبی  طورکلیبه .متفاوتی دارد هایمعنیرنگی مثل آبی  مثالًد باید دقت کنی هارنگ. در انتخاب بعضی رسدمی

است. رنگ آبی در  ترجدیو  ایحرفه رنگیتیرهآبی  کهدرصورتی آیدمیبه نظر  بازیگوشانِکمرنگ رنگی شاد و 

محبوب  یکرنگخودکار  طوربهاما این به این معنی نیست که شما باید  سطح جهانی بیشترین محبوبیت را دارد

را انتخاب کنید. قبل از اینکه پالت رنگی بسته بندی خودتان را انتخاب کنید باید تارگت مارکت مشخصی داشته 

نیازمند  هاانتخابانتخاب کنید. این  دهدمیقرار  تأثیرتحت  شمارای که مخاطبان هایرنگباشید و از بین 

همراهی کند. شماراراه است که در این  باتجربهطراحی و فروش راهنمایی یک تیم   

 

متمایز کند شمارابسته بندی باید برند   

 سومیک. اندرقابتخریدار در  توجهجلبزیادی دارد که برای  هایرقیبیک کاالی محبوب در ایران  عنوانبهبرنج 

برنج  زیاد در بازار هایرقیب باوجود. شودمیبر اساس بسته بندی یک محصول بنا  کامالً کنندهمصرفانتخاب 

آسیب زیادی به  توانندمی سومیکاز دست دادن این  (اندشدهاضافهخارجی هم به این بازار  هایرقیب)که  ایران

ش به چشم بیاید و متمایز هایرقیبفروش شما بزند. یک بسته بندی باید کاری کند که کاالی شما در میان 

باید مناسب با اسم برند و نوع محصولتان باشد و  کنیدمیباشد تا موفق محسوب شود. طرحی که انتخاب 

در هر  کهازآنجاییباشد.  انددادهانجام  قبالً تانهایرقیبباید به چشم بیاید و متفاوت از چیزی که  حالدرعین

چقدر محصولتان  بسته بندی اینکه شوندمیچیده در یک قسمت و در کنار هم  هامشابهفروشگاهی محصوالت 

بر  عموماًکیسه های برنج  یاندازهرا جلب کند خیلی مهم است.  هاتوجهتا  آیدمیفاوت به نظر مت هاآندر بین 

 . به همین علتدر اندازه و شکل بسته بندی تغییری ایجاد کرد تواننمیزیاد  و اساس یک مقیاس خاصی هستند

مثل فونت و رنگ بسته  ایدهسا چیزهایباید متفاوت باشد. حتی  کنیدمیطرحی که برای روی کیسه انتخاب 



در  تواندمیدر آخر یک تیم طراحی خالق همیشه  متمایز کند. برندهااز بقیه  شمارا راحتیبه تواندمیبندی 

متمایز کنید. هارقیبکند تا محصولتان را از بقیه  به شما کمک روزبهجدید و  هایطرحانتخاب   

 

 بسته بندی باید محافظ باشد

حداقل کاری که بسته بندی باید انجام دهد این است که از چیزی که داخلش است محافظت کند. بسته بندی 

باید مانع  طورهمینمحفوظ نگه دارد و  کنندهتوزیعمیان کارخانه و  جاییجابهبرنج باید محصول را در حین 

لوگیری از پارگی، خرابی و آفت ج فروشگاه است شود. عالوه بر هایقفسهروی  وقتیآن و خرابی آسیب دیدن

محصول  کاریدستخرده دزدی و  از که کنندمیرا طوری طراحی  های برنج بسته بندی هاتولیدکنندهبعضی 

دقیق رسدمیانتظار دارند که کاالیی که به دستشان  هاکنندهمصرفهم جلوگیری کنند زیرا  h به همان اندازه و  

.کیفیت معهود باشد  

 

باید مشتری جذب کندبسته بندی   

در انتخاب بسته بندی محصول بسیار مهم  کنندهمصرف نیازهایو  هاخواسته گرفتنبدیهی است که در نظر 

تولید هر محصول است.  هدف تریناصلیکردن محصول شما  به خرید هاآنو تشویق  خریدارهااست. جذب 

حی خوب الیی دارد، یک بسته بندی با طرافروش محصول اهمیت با یپروسهاولین برخورد در  کهازآنجایی

که انتخاب طرح و رنگ  ایمرسیدهدر بازار فروش داشته باشد. تا اینجا به این نتیجه  بلندمدت تأثیر تواندمی

انتخاب  هااینزیادی دارد. عالوه بر  تأثیرمناسب در جذب مشتری و انتخاب محصول شما از بین محصوالت دیگر 

دردارد  یباکیفیتکیسه که جنس   کنیدمیبندی برنج بسیار مهم است. کیسه ی برنجی که شما انتخاب  بسته 

و سطح پایینی دارد  دوامبیمثالی از کیفیت برنج داخلش است. و اگر بسته بندی داشته باشید که جنس 

تبلیغات بدی برای برند شما باشد. تواندمی  

 

 بسته بندی باید مبشر برند باشد

. شودمیشما بندی برنج این است که چگونه باعث معرفی محصول بسته  هایقسمت ترینمهمیکی دیگر از 

طرز پخت و حتی محلی  طورهمین. شودمیی، نوع و عطر نج شامل اطالعاتی مانند ارزش غذایمحصولی مثل بر

ما حتی است از اطالعات مهمی است که باید روی بسته بندی درج شود. ش شدهبرداشتکه برنج در آنجا 



اطالعاتی در رابطه با چگونگی کاشت و فواید برنج یا حتی عدم استفاده از سموم کشاورزی را روی  توانیدمی

بسته بندی درج کنید. خریداران زیادی ممکن است به دنبال نوع خاصی از این محصول باشند و اگر شما 

. چون هرچقدر کنیدمیبرند خودتان راضی اطالعات مهم را روی بسته بندی درج کنید، خریداران را بیشتر از 

دارای چه خصوصیاتی است، بیشتر به نیازهایش  خردمیبیشتر متوجه این باشد که محصولی که  کنندهمصرف

.رودمیسطح رضایتش هم باال  درنتیجهو  شودمیپاسخ داده   

 

دقیقه 6زمان مطالعه:   

 منبع:
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