
در هر  تقریباً کنندمی ترشیرینکیک ها همیشه با بهترین خاطرات زندگی ما همراه هستند و لحظات ما را 

 کهازآنجاییو غیره.  التحصیلیفارغجشن مهمی در زندگی کیک وجود دارد مثل کیک تولد، کیک عروسی، کیک 

 چیزهمهبسیار مهم است تا  ، بسته بندی کیکشوندمیکیک ها همیشه برای لحظات مهم زندگی خریداری 

کارتنی معمولی به نظر برسد اما جعبه کیک  جعبهسالم و خوشمزه به مقصد برسد. جعبه کیک ممکن است یک 

است. شدهساختهاز محصوالت قنادی  دارینگهمخصوص برای  صورتبه درواقع  

خوشمزه را نگه  چیزیکه فقط ک رسدمیبه نظر  دردنخوربهمعمولی و  یوسیلهجعبه کیک یک  کهدرحالی

:بردمیآن چیز خوشمزه را از بین  هاآناز  هرکدامکه انجام ندادن  داردهمیم هایوظیفه، داردمی  

 هرکسی. آخرین چیزی که کندمیو از آن محافظت  داردمیجعبه کیک، شیرینی و کیک را تازه نگه  .1

یند حتی جعبه کیک در یخچال هم کیک را یا حشره بش گردوخاکاین است که روی کیکش  خواهدمی

 !کندمیکوچک بگیرند هم محافظت  یمزهیک  خواهندمیاز شر انگشتانی که 

. بدون وجود جعبه کیک جا به جا کندمیجعبه کیک جا به جا کردن و دلیوری کیک را بسیار آسان  .2

 .ارزیدنمیو شاید خریدش به دردسرش  شدمیکردن کیک ها تبدیل به کابوس هر شخص 

و طراحی جعبه کیک فرصت  دهندمیبه تبلیغات و بازاریابی اهمیت  وکاریکسبهم مثل هر  هانادیق .3

 خوبی است که صاحبان قنادی از بسته بندی برای فروش و بازاریابی استفاده کنند.

 هاآنکیک تنها یک جعبه کاغذی معمولی نیست و وظایف مشخص و انواع مختلفی دارد که از بین  یجعبه

 انتخاب کنید: توانیدمی

 

 باکس کیک

عالوه بر کیک برای  هاجعبه. این شودمیاستفاده  هاقنادیباکس کیک همان جعبه کیک ساده است که در اکثر 

یکه این جعبه کارتنی دو نوع دو ت .شوندمیبسته بندی انواع شیرینی، شکالت، دونات، کاپ کیک و غیره استفاده 

جدا شود اما در جعبه کیک یک تیکه شما  کامالًکه در آن  دهدمیه کیک دو تیکه اجازه و یک تیکه دارد. جعب

انگشت در جعبه را ببندید. این جعبه کیک برای مواقعی مناسب است که به باز و بسته  یضربهبا یک  توانیدمی

 شدن سریع در بسته بندی شیرینی نیاز است.

 

 جعبه کیک طلقی



جود شفاف و مستطیلکه رویش یک  شودمیکیک پنجره دار به جعبه ای گفته  یجعبهکیک طلقی یا  یجعبه

برای کیک هایی که طرح دارند یا پیام  هاجعبهراحت محتویات داخل جعبه را دید. این نوع  توانمیدارد که 

مخصوصی رویشان نوشته است مناسب هستند. جعبه کیک طلقی مثل یک تیزر خوشمزه برای چیزی که قرار 

 بصری انتخاب بهتری نسبت به جعبه کیک کارتنی است. ازلحاظو  کندمیت خورده شود عمل اس

 

 جعبه کیک پالستیکی

، بیشتر برای بسته بندی پای و چیز کیک شودمیبه شکل دایره استفاده  معموالًکیک پالستیکی  یجعبه

تکه است و از دو قسمت درب موجود است. جعبه کیک پالستیکی دو  سایزهاو در انواع  شودمیاستفاده 

رای ب کندمیاز ورود هوا جلوگیری  کامالً. این ظرف کیک شودمیساخته  گاهتکیهپالستیکی و یک بشقاب 

 .شودمیباال استفاده  مصرفتاریخبا  ایمغازههمین برای بسته بندی کیک های 

 

 

 

 


