
 

 

و تایپوگرافی های  هابارنگهایی بسته بندی  ها هنوز درگیر این هستند که کار و کسببسیاری از  کهدرحالی

که  هاستمدت، «به من توجه کنید» زندمیفریاد  خوردمیوقتی به چشم خریدار که طراحی کنند  وبرقپرزرق

است. گرفتهپیشمسیر مخالف را در  دقیقهترندی راه افتاده که   

وارد صنعت بسته بندی  جدیداًاست. در میان تمام ترند هایی که  جذاببسته بندی مینیمال بسیار ساده و 

حمایت از  یدغدغهخوب برای ترکیب کردن جذابیت در سادگی و  یگزینهیک  تواندمی، مینیمالیسم اندشده

به این  توانیدمیبندی بسته  به رشدمحبوب و رو  باشد. برای کسب اطالعات از دیگر ترند های زیستمحیط

مراجعه کنید. مقاله  

 

 بسته بندی مینیمال چیست؟

 آوریسرسامو  ازاندازهبیشدر حال رشد به روز  زرو پررقابتقدیمی تبلیغات و مارکتینگ به علت بازار  هایروش

روی هر پلتفرم تصویری عادت کرده است.  پشت سر هم تبلیغاتدیگر به دیدن  هاکنندهمصرفچشم  هستند و

، یک نوشته با فونت بزرگ و چند خط نوشته و جیغتو چشم و  هایرنگسالیان سال است که استفاده از 

حالی از طریق بسته بندی شده است. این در  هاکنندهمصرف توجهجلبتوضیحات زیرش تبدیل به روش اصلی 

مخفیانه و زیرپوستی توجه  طوربهاست که با استفاده از طراحی جدیدتر سعی بر این  هایروشکه در  است

همین است. دقیقاًهدف بسته بندی مینیمال هم  مصرف کننده را به کاال جلب کنند.  



 

ند و بسیاری از مردم سعی بر این دار دهدمیادامه دنیا همچنان دارد به غرق کردن مردم در دریایی از تبلیغات 

مثل  هاییسایتحذف کنند. حتی مخاطبان  شانزندگیاز  کامالًرا  جاییبیو  ازاندازهبیش چیزهای چینهم

 هاسایتتبلیغاتی هنگام استفاده از این  هیچتا  دهندمی هاشرکتیوتیوب و اسپاتیفای ماهانه مبلغی به این 

 درجاهای تبلیغشتن ی تبلیغاتی شروع به گذاهاشرکتمردم به تبلیغات،  توجهیکمبه علت رشد  نبینند.

کمی توجه مخاطب را جلب کنند. از این طریق حداقل کردند تا بتوانند غیرعادی  

موفق انقدر بسته بندی مینیمال با خالف جهت آب شنا کردن که عجیب نیست  اصالًبا در نظر گرفتن موارد باال 

و انتخاب را سخت  رسندمیه نظر ب کنندهگیجفروشگاه کنار هم  هایقفسهروی  کاالهای یهمه. وقتی ده استش

 راحتیبهو  کندمیباشد که نظر همه را جلب  ایبرندهبرگ  تواندمی، یک بسته بندی ساده و مینیمال کنندمی

سفید با یک  یساده یجعبه یکمتوجه شوید که  کامالًدر ذهنتان تصور کنید تا  کافی است. شودانتخاب می

با تایپوگرافی های زیاد چقدر به  و شلوغ میان تعداد زیادی از بسته بندی های رنگی ،مشکی رویش ینوشتهخط 

آید.چشم می  

 

زیستمحیط و مینیمالیسم  

 محیطهستند نقشی که در حفاظت از  مندعالقهیکی دیگر از دالیلی که مردم به مینیمالیسم یا ساده گرایی 

اثرات مخرب کمتری هم و  شودمیمواد زائد کمتری تولید است. در بسته بندی مینیمال هم  کندمیایفا  زیست

از یک یا دو ماده در بسته بندی  شودمیدارد. در بیشتر بسته بندی های مینیمال سعی  زیستمحیطروی 

موادی کم بودن بلکه  کندمیبه کم کردن محتوای ظاهری توجه  تنهانهاستفاده شود. بسته بندی مینیمالیسم 



این مسئله بازیافت بسته بندی های مینیمال را بسیار راحت  هم مهم است. شودمیکه در ساخت آن استفاده 

 کاررفتهبهکاالیی که در آن مواد کمتری  نیست. هاآناز  نامرتبطی چیزهیچنیاز به جدا کردن  اصوالًچون  کندمی

استفاده شود. بسته بندی مینیمالیسم با  اریا چند ب دوبارهتوسط مصرف کننده  تواندمیاست و پایدار است 

آسان یک ارتباط روانی و فیزیکی و و قابلیت بازیافت و استفاده دوباره  بخشآرامشداشتن تصویر بصری ساده و 

.و همین ساده گرایی روش خاص تبلیغات برای کاال است کندمیایجاد با مصرف کننده  فردمنحصربه  

 

 

بسته بندی مینیمالیست یآینده  

شود و  ترسادهاز وضعیت حاضر  حتی قرار است چیزهمهبا رشد ترند بسته بندی مینیمالیست  شودمی بینیپیش

دارد. زیستمحیطبسیار خوبی روی  تأثیرمواد کمتری استفاده شود که   

 وحشحیاتیب رساننده به پالستیک و دیگر مواد آس از ی و کم شدن استفادهزیستمحیط هایدغدغهبا افزایش 

دنبال  کاالهایشاندر طراحی  ی زیادی که حتی ترند مینیمالیسم راهاشرکت در آینده احتماالًدر سطح جهانی، 

 درنهایتدر بسته بندی استفاده کنند.  ضررتریبیتا از مواد کمتر و  اندگردنی می هایروشدنبال  کنندمین

. در بسته بندی مینیمالیست از یک کنندمیگ، برچسب و... کمتری استفاده موجود در بازار از جوهر، رن کاالهای

متضاد  دورنگ نهایتاًرنگی کمتر یا  هایترکیب. بسته بندی مینیمال با استفاده از شودمیاستفاده  دورنگیا 

 شودمی بینیپیش؛ به همین علت دهندمیاهمیت  زیستمحیط حفظهمیشه انتخاب اول افرادی است که به 

شوند، رشد بازار فروش بسته بندی های مینیمال و ساده گرا هم  ترآگاهمحیط زیستی  ازلحاظمردم  هرچه قدر

شود.بیشتر می  



 

 

گیرینتیجه  

برای اطالعات  توانیدمیمحبوب شده است که  قدرایندالیل بسیار زیادی وجود دارد که بسته بندی مینیمال 

 هاآنزیبایی بصری، سادگی، مدرن بودن و ... چند تا از دالیلی هستند که دیگر را مطالعه کنید.  هایمقالهشتر بی

.کنندمیرا از بسته بندی های شلوغ متمایز   

استفاده از بسته بندی  مثالً) حداکثر تضادبصری با  هایالمانبسته بندی مینیمالیست با مخلوط کردن سادگی، 

سیاه(، تایپوگرافی مخصوص و مواد قابل بازیافت توانسته است رشد زیادی در بازار جهانی  ینوشتهسفید و 

.کندمیصنایع بسته بندی مختلف را از آن خودش  کمکمداشته باشد و   

 



گرافیکی باال به چشم بیایید  هایالمانبا  پلوغشلوغاگر دنبال روشی هستید تا در میان انواع اقسام بسته بندی 

 خصوصبهبسته بندی های مینیمال با روش  تنهانهانتخاب خوبی باشد.  تواندمیسادگی یا بسته بندی مینیمال 

اقتصادی  ازلحاظ تواندمیبلکه استفاده از مواد کمتر در بسته بندی  شوندمیخودشان باعث متمایز شدن شما 

.کنندمیراحت  شماراباشد و کار  صرفهبهبسیار   

زمین در وضعیت خوبی قرار ندارد و مردم بیشتر از قبل به این مسئله آگاه  یکرهاشاره شد،  قبالًکه  طورهمان

صنعت بسته بندی سهم زیادی در تولید زباله دارد،  کهازآنجایی دارند. زیستمحیطو سعی در حفاظت  اندشده

برای کم  هاآنای بسته بندی محصوالت و مواد استفاده در بعید نیست که در آینده قوانین سفت و سختی بر

و چه از روی اختیار، با استفاده از مواد کمتر و حتی  بازورزیستی وضع شود. حاال چه محیط هایآسیبکردن 

توانید مارکت رو به رشد کربن می تأثیراتمثل رنگ و جوهر( در بسته بندی مینیمال و کم کردن ) کمترمقدار 

ی مردم به این ترند رو به مندعالقهکه مینیمالیسم و  دهدمیزیست را جذب کنید. آمار نشان محیطحامیان 

رشد است اما اینکه مینیمالیسم قرار است چقدر پیشرفت کند و بازار را تصرف کند فقط با گذر زمان مشخص 

.شودمی  

 

 


