
 

 منبع عکس از پینترست

 

بسته بندی برنجبهترین حی اقانون مهم برای طر 6  

 

است. فروش  هاقفسهمحصول مختلف روی  04444در یک روز معمولی و در یک سوپرمارکت معمولی حدود 

از همه... وابسته به طراحی  ترمهمو  هاتولیدکننده، هاکنندهتوزیعاین محصوالت وابسته به مصرف کننده ها، 

 گرافیک است.

، نیاز برای اینکه کیسه ی برنج شما بین انبوهی از محصوالت دیگر بدرخشد و مصرف کننده را وادار به خرید کند

 باهممهم که باید در طراحی بسته های برنج رعایت شود را  ینکته 6دارید. در اینجا  نظیربیبه یک طراحی 

.کنیممیبررسی   

 

و سادگی احتصر  



از  سؤالبعد که به یک سوپرمارکت رفتید، جلوی یک قفسه به ایستید، به محصوالت نگاه کنید و دو  یدفعه

 خودتان بپرسید.

این محصول برای چیست؟ (الف  

نام برند این محصول چیست؟ب(   

 

واضح و ساده حالدرعینعالی از یک طراحی ویژه و  ینمونهیک   

 

ساده در  هایسؤالکه شما نتوانید به این  شودمیشاید باورش سخت باشد که طراحی بعضی از محصوالت باعث 

این بیشترین زمانی است که هر مصرف کننده صرف نگاه کردن به هر  کهدرصورتیثانیه جواب دهید.  0کمتر از 

.کندمیمحصول روی یک قفسه   

 اندنوشتهکه لیست بلند باالیی از فوایدشان را روی بسته بندی  محصوالتی برخورد کنیدبه  است شما ممکن 

 فردیمنحصربهواضح اسم برند را ذکر کنند. حتی بعضی از محصوالت بسته بندی بسیار زیبا و  طوربهبدون اینکه 

ن ای یهمه برندهاهستند. بعضی  ناکارآمددارند اما در توضیح راجع به اینکه چه چیزی داخلشان است بسیار 

به این بسته  مثالعنوانبهاشتباه انتخاب کنند.  کامالًاما ممکن است نوع بسته بندی را  کنندمینکات را رعایت 

 های برنج دقت کنید.



 

 

مشتری ممکن است این بسته های برنج را با چای یا محصوالت دیگر اشتباه بگیرد. برای همین بهتر است همراه 

صراحت محصول را معرفی کنند.و با وضوح  کامالًطراحی شود که  هاییبندیبستهبا اعمال خالقیت   



 

 

 صداقت

در دنیای طراحی و بسته بندی اشتباهی که همچنان در حال رخ دادن است، سعی داشتن بر این است که 

که  ایدخریدهشما هم بستنی یا بیسکوییتی  احتماالًحالت ممکن نمایش دهند.  آمیزتریناغراقمحصول را به 

منجر به  اق کردن در کیفیت یک محصولهوس برانگیز بیرونش نداشته است. اغر عکسبهداخلش هیچ شباهتی 

.شودمیخراب شدن تصویر آن برند  درنهایتشدن مصرف کننده ها و پایین آمدن فروش و  ناامید  

معمولی یا  باکیفیتید محصوالتی در اینجا صداقت بسیار حائز اهمیت است. مصرف کننده ها هیچ مشکلی با خری

رنگ و تبلیغات  یعرصهبدانند در حال خرید چه چیزی هستند. البته در  کامالً کهدرصورتیندارند  قیمت ارزان

تبدیل به چیز دیگری شود. کامالًلعاب دادن تا حدودی مجاز است اما نه تا حدی که محصول   

قابلیت تشخیص این مرز باریک را دارد و بر همین اساس محصوالت را به بهترین شکل  ایحرفهیک طراح 

.کندمیممکن همراه با رعایت صداقت عرضه   



 

 

 

 

 اصالت

اصالت و  ازلحاظبرنج یکی از محصوالتی است که اصالت نقش بسیار مهمی در کیفیت آن دارد. برنج ایرانی 

ن هم مصرف کننده های مختلف ممکن است اما در خود ایرا ؛استی جهانی برندهاکیفیت در حال رقابت با 

برنج روی  یزمینهپیشبر اصالت و  تأکیداز مناطق دیگر بدانند. به همین دلیل  تراصیلیک منطقه را  هایبرنج

مثبت بگذارد. تأثیرمستقیم روی فروش آن  طوربه تواندمیبسته بندی آن   



 

 

قفسه  محصول در تأثیر  

که  ایفاصلهبه علت  .گیردنمیقرار  موردبررسیو با جزییات  تنهاییبهیک محصول  وقتهیچاز نگاه یک خریدار، 

. هنگام خرید ما فقط بسته های مختلفی از هاقفسهبا خریدار دارد و طرز قرار گرفتن ردیفی محصوالت روی 

است  وقتآن، کندمینظرمان را جلب  خصوصبهیک طرح  کهوقتیتا  بینیممی هاقفسهمختلف را روی  هاطرح

.شویممیو جزییات آن را متوجه  کنیممیکه با دقت به آن توجه   

 توجهجلبباید بین هزاران محصول دیگر  فردمنحصربهقسمت است که یک طراحی  ترینمهمدر حقیقت اینجا 

بندی بسیار حائز اهمیت است.  هبستهمبندی محصولی مثل برنج  دربستهکند تا منجر به فروش شود. حتی 

 هایرقیب درنتیجههر ایرانی است، تولید بسیار باالیی هم دارد و  یسفرهاصلی  غذاهایبرنج یکی از  کهازآنجایی

دلیل انتخاب محصول شما برای  تواندمی. یک بسته بندی خالق و ممتاز واردندد زیادی هم در بازار وجو

متفاوت باشد. یبرندهاخریداران بین دریایی از   



 

 

 

پذیریتوسعه  

 ایگونهبه. بسته بندی باید گذاردمییک بسته بندی برنج مناسب همیشه جا برای معرفی یک محصول جدید 

زیرا یک برند در ذهن  ؛متفاوت نباشد کامالًطراحی شود که هنگام معرفی محصول جدید نیازی به طراحی 

در طراحی ممکن است باعث گمراهی در  ازاندازهبیشخودش را دارد و تغییرات  فردمنحصربهخریدار تصویر 

. همیشه در هنگام طراحی کیسه ی برنج به خواهیدمی درفروشچیزی است که شما  آخرینخرید شود و این 

انتخاب کنید که قابلیت تغییرات  سیستماتیکآینده و تغییرات ممکن در محصوالتتان فکر کنید تا یک طرح 

وچک و بزرگ در اطالعات و نوع محصول را داشته باشد.ک  



 

 



 

 

 کاربردی بودن

. شودمیبسیار هم نادیده گرفته  متأسفانهبندی هر محصولی است که  دربستهکاربردی بودن یکی از مسائل مهم 

 است نظیربیکه بعد از پخت طعمش  کنیدمیبرنج ممکن در بازار را تولید  ترینباکیفیتبیایید فرض کنیم شما 

یا حتی باز و  کندمی، رطوبت را جذب شودمیفشار پاره  ترینکوچکو با  راحتیبهاما در کیسه ای قرار دارد که 

کند. پس برای  ناامیدمصرف کننده را از برند شما  تواندمی هااین یهمهاست.  آورعذاببسته کردن کیسه اش 

برنج  هایگونیاز بسته بندی را در ذهن داشته باشید.  دارینگه خریدار همیشه کیفیت و آسانی داشتننگهراضی 

از این لحاظ  وقتهیچاز کیفیت دوخت و کاربرد بسیار باالیی برخوردار هستند و شما  تو رنگمجتمع چاپ 

 مشکلی نخواهید داشت.

 

ان باید قابلیت طراحی است. طراح هایزمینهترین  خواسته پرو  ترینبزرگطراحی و چاپ بسته بندی یکی از 

چیزی است  آخریناین را داشته باشند که در کنار خالقیت میزان فروش محصول را هم باال ببرند. بسته بندی 

 تولیدکنندهک شانس ی آخرین طورهمینو  بینیدمیل که یک مصرف کننده از تمامی مراحل تولید یک محصو



چاپ تمامی نکات مهمی را که در باال گفته شد را در کمال دقت و  تورنگاست که او را راضی به خرید کند. 

.دهدمیانجام  برای شما کیفیت  

 

بع:من  

99 design website  

دقیقه 04زمان مطالعه:   

 


