
 فروشندمیکسب و کار هایی که لوازم کوچک مثل پیکسل، برچسب، استیکر، بدلیجات و... تولید می کنند یا 

همیشه با چالش بسته بندی رو به روی هستند. بسته بندی های معمولی که در بازار وجود دارد مثل انواع جعبه 

محصوالت کوچک مقرون به صرفه نیستند. از ها و پاکت ها یا مناسب این محصوالت نیستند یا برای بسته بندی 

طرفی بسیاری از بسته بندی های خالقانه و ایده های بسته بندی که در اینترنت وجود دارد مناسب این 

مناسب  کامالًیک روش بسته بندی را آموزش دهیم که  خواهیممیمحصوالت کوچک نیستند. در این مقاله 

این بسته بندی را  توانیدمیآن خالقانه و مقرون به صرفه است. شما محصوالت با سایز کوچک است و عالوه بر 

 در خانه و به راحتی بسازید.

 

برای ساختن قیف بسته بندی موردنیازلوازم   

 کاغذ کرافت، کاغذ رنگی یا کاغذ معمولی

 منگنه

 چسب نواری یا برچسب

 

 آموزش ساخت قیف بسته بندی

چگونه یک قیف محکم و کاربردی بسازید  دانیدنمیاول باید یک قیف بسازید اگر  برای ساخت این بسته بندی

بسته بندی مینیمالیست، ساده و طبیعی داشته باشید  خواهیدمیاین مقاله را مطالعه کنید. اگر  توانیدمی

د. کاغذ رنگی یا کاغذ کادو هم انتخاب خوبی برای ساختن این قیف استفاده کنیاز کاغذ کرافت برای  توانیدمی

بعد داشته باشید.  طرح داربسته بندی خالقانه و  توانیدمیاین بسته بندی هستند زیرا بدون صرف هزینه زیادی 

منگنه یا چسب نواری محکم کنید. آن را با توانیدمیاز اینکه کاغذتان را انتخاب کردید و قیف را ساختید   



 

آن را با یک برچسب یا استیکر مخصوص که لوگو شما رویش چاپ شده  توانیدمیبعد از اینکه قیف ساخته شد 

یا نخ کنفی  کاموا، نخ رنگیبسته بندی را همانند عکس زیر با  توانیدمییا است یا هر برچسب دیگری ببندید. 

یک نوشته کوچک هم به آن اضافه کنید.محکم کنید و   

 

با قیف های بزرگتر نیازی نیست این بسته بندی را تنها برای محصوالت سایز کوچک استفاده کنید بلکه 

همچنین با استفاده از مقوا و کاغذ های ا اندازه های بزرگتری را بسته بندی کنید. محصوالت بیشتر ب توانیدمی

محصوالتی که وزن باالتری دارند را بسته بندی کنید. توانیدمیضخیم تر   

 



 


