
 مندعالقهمیوه خشک یا چیپس خشک یک میان وعده سالم و خوشمزه است که طرفداران زیادی دارد. افراد 

 عمل خشک کردن میوههمیشگی خشکبار و میوه خشک هستند.  خریدارانفیتنس و سبک زندگی سالم از 

. امروزه با می کننداز این مواد استفاده  هرروزو مردم  شودمیاز دیرباز در ایران انجام ، آجیل و سبزیجات جات

تا به فروش  شوندمی، سبزی و میوه خشک در مقدار زیادی تولید و بسته بندی آمدن دستگاه های پیشرفته

قسمت نگهداری از این  ترینمهمبسته بندی خانگی یا استفاده از دستگاه بسته بندی میوه خشک  برسند.

. در ادامه رودمیبه هدر  محصول است زیرا اگر بسته بندی میوه خشک مناسب نباشد تمام زحمات ساختش

.کنیممیپاکت بسته بندی میوه خشک را معرفی   

 

 پاکت کرافت ایستاده میوه خشک

با توجه به بسته بندی  ترجوان خریداران مخصوصاً هاکنندهمصرفبازار فروش شما چیست، بیشتر  کندنمیفرقی 

میوه خشک و  . برای بسته بندیو با اعتماد بصری خرید می کنند ول کیفیت آن را قضاوت می کنندمحص

میوه خشک بسیار مهم است. پاکت  میوه جات و آجیلی که قیمت باالیی دارد( بسته بندی مخصوصاًخشکبار )

میوه ای همخوانی  چیپس کرافت زیبایی بصری دارد و رنگ قهوه ای خاکی آن با طبیعی بودن و ارگانیک بودن

رنگ های متنوع میوه  کامالًشفاف  دارد و پنجره هاقفسهخاصی در  یجلوهدارد. پاکت کرافت پنجره دار ایستاده 

.دهدمیخشک و کیفیت خشکبار را به مشتری نشان   

 

 پاکت کاغذی میوه خشک طبیعی

و یکی از دالیل محبوب بودن میوه خشک  اندآوردهغذایی سالم روی  هایرژیمبیشتر از هر وقتی به ردم م

 تی رژیمی و طبیعی است، پاکخشکبار محصول کهازآنجاییست. شیرینی طبیعی، رژیمی بودن و سالم بودن آن ا

و پنجره دار همیشه  دارزیپاین ویژگی باشد. پاکت کرافت  یدهندهننشاچیپس میوه ای هم باید  بسته بندی

.شوندمیمحصوالت ارگانیک استفاده  برای بسته بندی  

 

سازگار با محیط زیست میوه خشک پاکت کرافت  

پایدار و دوستدار محیط  استفاده از بسته بندی فشارتحتامروزه بیشتر از هر وقت دیگری برند های مختلف 

های  نباید از بسته بندی وجههیچبهمواد غذایی ارگانیک و طبیعی  مخصوصاًزیست هستند. برند های غذایی 



به تارگت مارکت برسانند. پیام مناسب را  توانندنمییط زیست استفاده کنند زیرا پالستیکی و مخرب برای مح

 به همین علت کندنمیمیوه خشک از جنس کاغذ کرافت هیچ آسیبی به محیط زیست وارد استفاده از پاکت 

.شودمیمیوه خشک و دیگر مواد غذایی طبیعی و ارگانیک استفاده  برای بسته بندی  

 

 پاکت کرافت ساده و راحت

 به دستگاه بسته بندی میوه خشک بسیار راحت است و نیاز برای بسته بندی دارزیپکت کرافت استفاده از پل

نگهداری پاکت  پ روی آنو زیپ کی آسان است شنقل و حمل، شودمیپر و خالی  راحتیبهندارد. پاکت کرافت 

.کندمیمیوه خشک در خانه را راحت   

 

 

 

 


