
 ترینمحبوبیکی از که این نوشیدنی برای هر موقعیتی مناسب است. چای  دانندمی نوشندمیافرادی که چای 

شروع به ساختن برند چای و دمنوش  هاتولیدکنندهبسیاری از  جدیداًمختلف است.  هایفرهنگدر  هانوشیدنی

چه طعمی را  مثالًچای و دمنوش باید عوامل زیادی را در نظر گرفت  وکارکسب. برای شروع اندکردهخودشان 

ید در نظر گرفت بسته بندی چای است. که با چیزی ترینمهمکرد اما  گذاریقیمتتولید کرد یا چگونه چای را 

نکات بسته بندی  ترینمهمدر بسته بندی چای مثل هر ماده غذایی دیگر باید دقت زیادی به خرج داد. در ادامه 

.دهیممیچای را توضیح   

 

 نگهداری چای بسیار مهم است

عطر و رنگ ، طعم توانندمی خریداران، کنندمیتولید  شکستهچای خالص، چای برگی یا چای  هاشرکتوقتی 

بین دوستداران چای بسیار محبوب است و برای  شکستهچای  خودشان تنظیم کنند. یسلیقهچای را بر اساس 

 تولیدکنندهی هاشرکت، شودمیدر بسته بندی رها  کامالً چای شکسته  کهازآنجایی. شودمیهمین زیاد تولید 

. بسته بندی چای باید از برگ چای در برابر رطوبت، کنندمی گذاریسرمایهروی بسته بندی چای مناسب چای 

ت چای ه صنعب واردانتازهای نشود. برای ن باعث تغییر طعم چگرما، نور خورشید و قارچ محافظت کند و همچنی

ای است. صرفهبهمقروناستفاده از پاکت ایستاده زیپدار انتخاب مناسب و   

 

 طراحی و برندینگ چای

جعبه چای یا باید روی  حتماًیکی عوامل مهم در بسته بندی چای انتخاب طراحی مناسب است. لوگو و اسم برند 

ابزاری برای تبلیغات برند نگاه کند و این  عنوانبهپاکت چای دیده شود. هر شرکتی باید به بسته بندی محصول 

استفاده از پاکت پنجره دار برای بسته بندی چای شکسته یا  .کندمیی چای هم صدق هاتولیدکنندهقانون برای 

کیفیت چای را ببینید. برای بسته بندی تی بگ یا چای  تواندمیدمنوش انتخاب مناسبی است زیرا خریدار 

انتخاب شرکت بسته بندی و چاپخانه ای که بتواند هر طرح و رنگ جعبه مقوایی بسیار مهم است.  ای کیسه

 ترینمهمباال و بدون محدودیت چاپ کند اهمیت زیادی دارد زیرا بسته بندی چای  باکیفیتی را طرح و رنگ

جدید است. وکارهایکسبعامل فروش چای در   

 

 اندازه و سایز بسته بندی چای



شوند که اندازه  مطمئند چای بای تولیدکنندهی هاشرکتانتخاب سایز و اندازه بسته بندی چای بسیار مهم است. 

بزرگ باشد که توجه خریداران را جلب کند اما نباید  ایاندازهبهلیبل برای جعبه چای مناسب باشد. لیبل باید 

بزرگ باشد که کل جعبه را بگیرد. بعد از انتخاب اندازه لیبل قدم بعدی انتخاب سایز بسته بندی چای  آنقدر

را در  موردنظرتانمطمئن شوید که پاکت و جعبه بسته بندی  حتماًاب شرکت بسته بندی است. قبل از انتخ

.کنندمیمختلف تولید  سایزهای  

 

 بسته بندی چای پایدار

وارد  زیستمحیطکه  هاییآسیبو نسبت به  کنندمیامروزه بسیاری از مردم از بسته بندی پایدار استفاده 

استفاده از  .اندکردهروی بسته بندی پایدار  گذاریسرمایهی سراسر دنیا شروع به هاشرکتآگاه هستند.  شودمی

استفاده کرد، کم کردن پالستیک در بسته بندی چای،  هاآنچند بار از  توانمیبسته بندی فلزی چای که 

هستند. زیستمحیطچای برای حفاظت از  تولیدکنندهی هاشرکتاستفاده از پاکت کاغذی و ... از اقدامات   

 

منوش از افراد ی چای و دهانندهتولیدکانتخاب بسته بندی چای و دمنوش مناسب کار راحتی نیست برای همین 

ی بسته هاشرکتدر صنعت چای بهتر است از  واردتازهافراد  مخصوصاً گیرندمیدر این زمینه کمک  باتجربه

استفاده کنند تا اشتباهی هزینه بری در این بازار رقابتی نکنند. باتجربهبندی و چاپ   

 

 

 


