
 

 

را داشته  بسته بندیبکنند تا بهترین  کاریچهبه دنبال این هستند که  بسته بندیهمیشه مردم برای طراحی 

 ترینبزرگدوری کرد غافل شد. در ادامه به  هاآنکه نباید کرد و اشتباهاتی که باید از  کارهاییباشند اما نباید از 

اشاره  هاآنبرای جلوگیری از  هاییحلراهمرتکب شوید و  توانیدمی بسته بندیاشتباهاتی که در هنگام طراحی 

.کنیممی  

 

ندوید ترند هادنبال   

 انگیزوسوسه کنندمیآن را دنبال  وکارهاکسب یهمهی بازار که ترند هاجدیدترین ممکن است دنبال کردن 

ترند هایش فکر کند. دنبال کردن انتخاب بلندمدت ینتیجهباید متوجه این باشد که به  بیزینسیاما هر  ؛باشد

دهند انتخاب بهتری است.نمیتغییر  شمارایی که در کنار تازه و جدید بودن، کاربرد دارند و تصویر کلی برند ها  

که  هاییبسته بندی به ارتکاب این اشتباه جلوگیری کنید باید تحقیقات زیادی انجام دهید و که ازبرای این

توجه کردن به هر کار جدیدی که بقیه در حال  جایبهخوب توجه کنید.  اندماندهتازه در بازار  هاستسال

و  دهندمییی باشد که همراه با هویت برند یک زاویه جدید را نشان ترند هانجامش هستند بهتر است دنبال ا



را روی طراحی  اندکردههم باشند. حتی اگر خواستید ترندی را که همه دنبال  بلندمدتیک انتخاب  توانندمی

ترند جدید شود. یسردستهپیاده کنید، طرحی را انتخاب کنید که تبدیل به  بسته بندی  

 

نکنید کاریشلوغ  

یا ترکیب رنگ  کنندمیخالی  بسته بندیموجود را روی  هایرنگ یهمه بسته بندیطراحان  هاوقتبعضی 

 پلوغشلوغرا  چیزهمه توانندمی بسته بندیتایپوگرافی در طراحی  هاوقت. بعضی کنندمیانتخاب  ایزنندهبسیار 

که بفهمند این حروف چه چیزی برای  دهندنمیو پیچیده نشان دهد و خریدارن حتی به خودشان زحمت 

 گفتن دارند.

ید استفاده کن بسته بندیهمیشه از تعداد محدودی تایپ فیس در طراحی  برای جلوگیری از ارتکاب این اشتباه

تا اطالعات دیگر مثل مواد اولیه  برند فونت استفاده کنید تا حرکت چشم از اسم یخانوادهو سعی کنید از یک 

ریز  ازحدبیشرا  هافونتاین است که  کنندمیراحت باشد. اشتباهی که بعضی افراد در جلوگیری از این مشکل 

رعایت  باشند. خواندنقابلباید واضح و  حتماً ه بندیبستروی  هاینوشتهنشود اما  کاریشلوغتا  کنندمیانتخاب 

 آیدبرمیاین موارد نباید باعث شود که روی اسم برند تمرکز نکنید، این قسمتی است که باید هرکاری از دستتان 

 برای دیده شدنش انجام دهید.

 

مردم را عصبی نکنید بسته بندیبا   

بسته نیست که برای باز شدنشان نیاز به ارّه است! یا  هاییبسته بندیو اعصاب خورد کن تر از  بدتر چیزهیچ

کند. دارینگه هاآنتا از  دارندخانهدیگر در  بسته بندینیاز به یک  حتماًکه بعد از باز شدن  هاییبندی  

قرار است داشته  هاکنندهمصرفکه  ایتجربهبرای جلوگیری از عصبی کردن مردم با این اشتباهات بهتر است به 

خوب باشد که توجه خریدارن را جلب کند که محصول را از روی  قدریبه بسته بندیباشند فکر کنید. اینکه 

 کندمیطی  کنندهمصرف یخانهتا  بسته بندیبردارند کافی نیست بلکه باید به بقیه مسیری که این  هاقفسه

اما حواستان باشد  ؛سته و استفاده شودباید در کنار محافظت از محصول راحت باز و ب بسته بندیکرد.  فکرهم

.داروهاو  هاقرص بسته بندیمثل  خورندمیبعضی محصوالت از این لیست خط   

 

کاپی نکنید! لطفاً  



 کامالًاستفاده کنید چیز بدی نیست اما نباید  هاآن آمیزموفقیت هایاستراتژیاینکه رقبایتان را بررسی کنید و از 

رقبای بازار  یبقیهاز  شماراباید  بسته بندیمحصولتان را بر اساس یک برند دیگر بچینید.  بسته بندیهویت 

یک  کهوقتی همآن ریزدمیمتمایز کند و کپی کردن هویت یک برند دیگر فقط مقدار ناچیزی پول به جیب شما 

 بسته بندی . پس با کپی کردن طراحیگیردمیبا محصول یک برند دیگر اشتباه  شماراشخص محصول 

دیگر جلوی شناخته شدن برندتان را نگیرید. هاینمانام  

دقت کنید که  بسته بندیبازار را شناسایی کنید و در طراحی  هایرقیبتمام  حتماًبرای جلوگیری از این اشتباه 

هستند. فردمنحصربهخاص و  شدهاستفاده هایگرافیکرنگ، عکس و  ازجمله چیزهمه  

 

بریدآبروی خودتان را ن  

خراب  شماراممکن است تصویر برند  نامناسباستفاده از یک عکس حساس اخالقی یا  یمسئلهاشاره به یک 

و  آورخجالتاشتباه  تواندمی بسته بندیروی  «هکسره»اشتباه از  یاستفاده مثالًکند. اشتباهات تایپی و امالیی 

برای برند شما باشد. قیمتیگران  

بازخوانی  بازهمباید بکنید بازخوانی، بازخوانی و  بسته بندیکاری که برای جلوگیری از این اشتباه در طراحی 

روی آن را بازخوانی  هاینوشتهو تمام  بسته بندیاست. چندین و چند بار و از دیدگاه چند شخص مختلف طرح 

 کنید چون جزئیات کوچک ممکن است در نگاه اول به چشم نیایند.

 

 به گذشته پشت نکنید

 ینتیجهو از آن  اندکرده شانبسته بندیکردن طراحی  عوضبهقدیمی تصمیم  برندهایکه خیلی از  آمدهپیش

برگزار کرد که  ایمسابقهتصمیم به تعویض لوگوی محصوالتش کرد و  باریکعکس گرفتند. کمپانی سونی 

 لوگواز تغییر  بزرگی به نفر اول داد، یجایزه بعدازاینکه درنهایتانتخاب کند و  کنندگانشرکتبهترین طرح را از 

پشیمان شد و به استفاده از همان لوگوی ساده و معمولی خودش ادامه داد. اگر محصولی دارید که مدت خیلی 

را  تانبسته بندیزیادی است که در بازار وجود دارد و به چشم هر خریداری آشناست بهتر است فقط طراح 

تغییر دهید. کامالًاتان را  بسته بندی یچهرهآپدیت کنید بدون اینکه   

محصول فکر کنید، ببینید چه چیزی باعث  بسته بندیچطوری مرز این اشتباه را تشخیص دهیم؟ به طراحی 

و  برای خریدار آشناست بسته بندیکدام المان طراحی روی  اصوالً و ؛شده است تا از بقیه رقبا متمایز باشد



مثل ترکیب رنگ، یک عکس  چیزهایی توانندمیی طراحی هاانبخشی از هویت برند شده است. این الم

، ایدکردهرا شناسایی  انددادهکه امتحانشان را پس  هاییسمبل بعدازاینکه، لوگوی خاص و غیره باشند. خصوصبه

خالقیت به خرج دهید اما  سته بندیبدیگر طراحی  هایقسمتدر حفظ کنید و  بسته بندیرا در طراحی  هاآن

ی قدیمی طرح همگام باشند.هاآنباید با الم هایتانانتخاب یهمهحواستان باشند که   

 

، ریزیبرنامهفکر کردن خالق،  ینتیجهو  آیدمین وجودعالی اتفاقی به  جورههمهو  العادهفوق بسته بندییک 

 هایبسته بندیبهترین  یمطالعهتحقیق، شناختن مارکت و اجتناب کردن از اشتباهات مرسوم است. عالوه بر 

که باعث  هاییبسته بندیشناخته شوند بهتر است طراحی  المللیبیندر سطح  اندتوانستهکه  هاییطرحدنیا و 

درس بگیرید و مطمئن  هاآناز اشتباهات را هم مطالعه کنید تا  اندشدهخراب شدن هویت برند و ضرر مالی 

.افتدنمیشوید این اتفاق برای شما   

 


