
ش بیرون بر را بین فست فود ها دارد. یکی از غذاهای دنیا است و بیشترین سفار ترینمحبوبپیتزا یکی از 

پیتزا فروشی  زنجیره ای بزرگ است. هایرستورانو فست فود های کوچک محلی رقابت با  هارستورانمشکالت 

ی در بازار فروش داشته باشند. خرید جعبه استفاده کنند تا سهم توانندمیهای کوچک باید از هر روشی که 

پیتزا  جعبهتبدیل به یک مزیت رقابتی شود و نباید به آن به چشم یک  تواندمیپیتزا و استفاده بهینه از آن 

و این زمان  شودمیدقیقه با جعبه پیتزا درگیر  01 تقریباًساده کارتنی نگاه کرد. یک مصرف کننده معمولی 

کنند و محصوالت دیگرشان را تبلیغ کنند. طراحی و  برقراربتوانند با مشتری ارتباط  برندهاخیلی خوبی است تا 

و جنس جعبه پیتزا همگی  ساخت جعبه پیتزا، سایز جعبه، شکل جعبه، باال و پایین جعبه، نحوه باز شدن جعبه

استفاده از جعبه پیتزا ساده که هویت خاصی ندارند  جایبه. زارندمی تأثیرمشتری از برند شما  یتجربهروی 

 ینمایندهپیتزا محافظت کند و هم ده کنید تا هم از ب استفاخو باکیفیتبهتر است از یک جعبه پیتزا چاپ دار 

با  ترخالقانهتا به شما کمک کنند جعبه پیتزا  کنیممیاشاره  هایینکتهدر ادامه به  کیفیت برند شما باشد.

 طراحی بهتری داشته باشید.

 

باید متفاوت باشد نهجعبه پیتزا خالقاطراحی   

استفاده از  جایبهمرد در حال چشمک زدن رویشان دارند.  سرآشپزجعبه های پیتزا عکس یک  یهمه تقریباً

جدید داشته باشید تا  هایگرافیکو  هاگرنطرح های معمولی بهتر است طراحی مخصوص به خودتان با 

یگر ببینید. اگر اصرار به خرید جعبه پیتزا خام یا خرید جعبه پیتزا ی دبرندهابا  شما رابتوانند تفاوت  هامشتری

ید. با نوشتن یک با فقط بودجه خرید جعبه پیتزا چاپ شده آماده را دارید نگران نباش توانیدمیساده دارید 

ارتباط برقرار کنید. هامشتریجعبه پیتزا را متمایز کنید و با  توانیدمییک استیکر  چسباندنساده یا  یجمله  

 

 قیمت جعبه پیتزا

تخفیف یا  یبرگهکم کنید. با گذاشتن یک  هاهزینهسعی کنید با کمی خالقیت در طراحی جعبه پیتزا از 

مطمئن شوید  یک پیتزای مجانی برنده شد توانمی هاآنتعداد خاصی از  کردنجمع که با هاییکوپنگذاشتن 

کامل  ممکن است منوی شما را هامشتریعضی از . بگرددبرمیا رستوران شما به پیتزا فروشی ی حتماًکه مشتری 

رستوران شما آشنا شوند.بلد نباشند برای همین بهتر است با هر جعبه سفارشی پیتزا یک منو هم بفرستید تا با   

 

 استفاده کنید QRکد از 



جوهری  بارکدهایبرسانید. این  هامشتریخاصی را به  هایپیام توانیدمیروی جعبه ی پیتزا  QRبا چاپ کد 

ت که این کد قرار اس وندشمیمردم کنجکاو  احتماالً مجازی هستند. یای فیزیکی و دنیایپلی بین دن رنگسیاه

استفاده کنید  کدهااز این  توانیدمیمجازی شما خواهند رسید. شما  یصفحهبه  درنهایت را به کجا ببرد و هاآن

ناگهانی یا هر اطالعات  هایجایزهاینستاگرام شما، منوی رستوران،  یصفحههمراه به  هایتلفنبا  هامشتریتا 

 برسند. خواهیدمیدیگری که 

 

 استفاده از هشتگ

 بخواهید تا عکس جعبه پیتزا هامشترییک هشتگ مخصوص برای رستوران خودتان بسازید و از  توانیدمیا شم

هفتگی یا ماهانه شما شوند. استفاده از  هایجایزهگ در فضای مجازی به اشتراک بزارند تا برنده را با این هشت

 هزاران عکساضافی به نظر بیاید اما بعد از گذشت زمان شما  یهزینهاین روش تبلیغاتی ممکن است در شروع 

 رضایت مشتری از غذاهای شماست در فضای مجازی خواهید داشت. یدهندهنشانتبلیغاتی که 

 

 تولیدی جعبه پیتزا

مطمئن شوید شرکت چاپ  خواهیدمیچه چیزی در طراحی جعبه پیتزا  دقیقاًهر وقت به این نتیجه رسیدید که 

ک یداشته باشد. بهتر است  شما را موردنظری چاپ و تولید جعبه پیتزا توانای کنیدمیبسته بندی که انتخاب 

ه زیادی در این زمینه داشت تجربهشرکت چاپ جعبه پیتزایی را انتخاب کنید که تولید کننده جعبه پیتزا یا 

در هحی پیتزا شما قبل از بودن چاپ طرا غیرممکنت رد یا در صواجرا کن جدید شما را هایایدهباشند تا بتواند 

 متوجه شود تا طراحی دیگری را چاپ کنید. هاهزینهرفتن 

 

 

 


