
دائمی و وفادار داشته  هایمشترید که بتوانند مثل صنعت زیبایی و لوازم آرایشی ستنبسیار کمی ه هایصنعت

تمام خانم از  تقریباًو  شوندمیپیدا  هاخانه یهمهدر هستند که  وسایلی ازجملهباشند. لوازم زیبایی و آرایشی 

.کنندمیروزانه استفاده  طوربهنوعی لوازم آرایش   

و البته  کنندمیمحصوالت زیبایی و لوازم آرایشی در هر جای دنیا سود بسیار زیادی  هایشرکتصاحبان 

زیادی هم دارند. به همین علت سعی دارند تا هر طور شده توجه مخاطب را جلب کنند و بین هزاران  هایرقیب

ه طراحی بسته بندی است.محصول مشابه به چشم بیایند و بهترین راه برای رسیدن به این هدف از را  

 هانآ. اگر بسته بندی بتواند توجه بینندمیکه عاشقان لوازم آرایش  چیزی استبسته بندی لوازم آرایشی اولین 

آن محصول  زیاداحتمالبهکه دنبالش بودند  چیزی است دقیقاًرا متقاعد کند این  هاآنجلب کند و  خوبیبهرا 

پشت  خوبیبهاول را  یمرحلهر بسته بندی لوازم آرایشی نتواند این تا در خانه تست شود. اگ شودمیخریداری 

.خوردمیخاک  هاقفسهسر بزارد تا ابد روی   

هر شخصی بعد از دیدن بسته بندی لوازم  شودمیکه باعث  کنیممیاشاره  طراحی هایروشانواع به در ادامه 

 آرایشی به خریدن آن محصول راغب شود.

 

پیچیده یف درهمظر هاینقاشیخطوط و   

 هایروشیکی زیباترین  شوندمیبا استفاده از خطوط ظریف که شمال جزئیات زیاد  پیچیدهدرهم هاینقاشی

روی  شدهسازیشخصی هاینقاشیی از گل یا هاینقاشیطراحی بسته بندی لوازم آرایشی هستند. استفاده از 

طراحی بسیار خوبی باشد.  تواندمین کل آن با نقاشی از بسته بندی لوازم آرایشی یا حتی پوشاند هاییقسمت

برای اینکه طرح زیادی زنانه نباشد اما همچنان شیک و ظریف باشد، استفاده از اشکال هندسی در طراحی 

و دنبال روشی هستند که بتوانند با  کنندمیکه به جزئیات زیاد دقت  برندهاییانتخاب بسیار مناسبی است. 

والتشان را به نمایش بزارند بهتر است از این بسته بندی لوازم آرایشی استفاده کنند.سادگی زیبایی محص  

 

 رنگ سیاه

از  وقتهیچاستایل های طراحی است که  ترینقدمیاستفاده از بسته بندی لوازم آرایشی سفید و مشکی یکی از 

بهداشتی، بسته بندی لوازم آرایشی و بندی لوازم  دربستهرنگ سفید به مقدار زیادی  کهازآنجایی. افتدنمیمد 

بندی لوازم آرایشی  دربستهمشکی  رنگتک، استفاده از شودمیپوستی استفاده  هایمراقبتبسته بندی لوازم 



انتخاب جدید و مناسبی است. طراحان این زمینه با استفاده از مقداری رنگ شاد یا یک پترن ساده سعی 

بسازند. بسته بندی سیاه برای هر محصولی به آن حس لوکس بودن،  یک بسته بندی سیاه متمایز کنندمی

. بسته بندی لوازم آرایشی معروف که به رنگ سیاه هستند و طراحی ساده و دهدمیبودن  قیمتگرانو  باکیفیت

.شوندمیو همچنان عالی محسوب  فتادندکه از مد نی هاستمدتکالسیک دارند   

 

گرم هایرنگگل و   

بندی  دربستهگرم  هایرنگاد لطافت زنانه بوده است و استفاده از انواع طراحی با گل و استفاده از گل همیشه نم

زنانه محسوب  کامالًیک نماد  تنهانه هاگل. شودمیلوازم آرایشی ترندی است که همیشه باعث جذب مخاطب 

و به همین دلیل  دهندمی هاخانمبه  نشدنیوصفبلکه تصویری از بوی خوش، شادابی، آرامش و زیبایی  شودمی

در رنگ  مخصوصاً ساده  هاینوشته یاضافهبهگرم  هایرنگی شلوغ و هاگلمحبوبیت خاصی دارند. ترکیب 

نیست. خانمیبه آن کار هر  توجهیبیکه  سازدمیزنانه  کامالًه بسته بندی لوازم آرایشی لوکس و بطالیی   

 

 مینیمالیست و مدرن

ستلی اپ هایرنگلی کمرنگ و طراحی مینیمال یک ترکیب بهشتی است. استفاده از پاست هایرنگترکیب 

و مدرن  بخشآرامشاست یک وجهه تمیز، منظم،  شدهطراحیمینیمال  صورتبهبندی لوازم آرایشی که  دربسته

پاستلی  یکرنگبه نظر بیاید بهتر است تنها از  بخشآرامش. برای اینکه بسته بندی ساده و دهندمیبه برند 

پاستلی روشن  چندرنگبهتر است از ترکیب  ترجواناستفاده شود. اما برای رسید به تصویری سرزنده، شاد و 

 استفاده شود.

 

تنها آشنا شدن با انواع مختلف طراحی بسته بندی آرایشی کافی نیست بلکه باید با تمام جزئیاتی که باعث 

چیز در طراحی بسته بندی لوازم آرایشی انتخاب  ترینمهمین و آشنا شد. اول شوندمی هاطرحاین  گیریشکل

سبک است. سبک بسته بندی باید بر اساس هویت برند آرایشی باشد. سبک مینیمال، شاد و دخترانه، پاپ آرت 

قسمت طراحی بسته بندی آرایشی  ترینمهممحبوب این صنعت هستند. انتخاب سبک  هایسبکو غیره از 

ئیات باید بر اساس سبک انتخاب شوند.جز یبقیهاست زیرا   



ت برند سازگار . رنگ بسته بندی لوازم آرایشی باید با هویرسدمیبعد از انتخاب سبک نوبت به انتخاب رنگ  

را جلب کند و متفاوت از هزاران محصول مشابه باشد. متفاوت بودن در بازار لوازم آرایشی  باشد، توجه خریدارها

به ی مثل صورتی و سفید که مناسب بسته بندی لوازم آرایشی هستند هایرنگ کار بسیار سختی است چون

مقدار بسیار زیادی در بازار وجود دارند برای همین پیدا کردن رنگی که هم مناسب لوازم آرایشی باشد هم 

 تکراری نباشد کار بسیار سختی است اما نشدنی نیست.

 شکلیککه روی تمام محصوالت به  چیزی است شودمیانتخاب بعدی است. فونتی که  یمرحلهانتخاب فونت 

 هافونتشناسایی شود.  کامالًو محصوالت  هارنگپس باید چیزی انتخاب باشد که در میان انواع  شودمیظاهر 

مثل شاد و دخترانه، جدی و فرهیخته، مدرن و امروزی،  هاییشخصیتبه اسم برندهای لوازم آرایشی  توانندمی

ملی و غیره بدهند. پس انتخاب فونت برای بسته بندی لوازم آرایشی نقش زیادی در شکل و حس لوکس و تج

 کلی برند دارد.


