
یک برند الکچری باید از بسته بندی به  گسترشبسته بندی لوکس نیاز اساسی هر نوع کاالی لوکس است. برای 

دالر در سال  میلیارد 1.582ارزش جهانی بازار کاالی لوکس  و لوکس باشد. باکیفیتخود محصول  یاندازه

اخیر  هایسالدر . دالر برسد میلیارد 888به مبلغ  5252تا سال  شودمیاست و پی بینی  شدهاعالم 5252

م با درآمد متوسط یا پایین مردم بیشتر از هر وقت دیگری دنبال خرید کاال های لوکس هستند و حتی مرد

.اندکردهحداقل یک آیتم لوکس را خریداری   

 

بسته بندی لوکس چگونه است؟ کاالی لوکس چیست؟  

استفاده  هاتجربهمات یا مختلف و برای توصیف بسیاری از محصوالت، خد هایموقعیتالکچری در  یکلمه

اما کاالی لوکس عالوه بر  ؛شوندمیغیر لوکس را متوجه  مردم فرق یک کاالی لوکس یهمه تقریباًو  شودمی

خاص  کنندمیخت که پردا مبلغیقیمت باال و کیفیت عالی باید کمیاب هم باشد تا مردم مطمئن شوند ذر ازای 

الکچری دنبال جذب  برندهایاول برای بسته بندی کاالی لوکس توجه به تارگت مارکت است.  قدمخواهند بود. 

خاص هستند برای مالی و فرهنگی  یزمینهپیشتعدادی خریدار خاص با  دنبالمردم نیستند و فقط  یهمه

اینکه از قوانین معمولی بسته بندی پیروی کنند تا بسته بندی بین محصوالت دیگر چشمگیر به  جایبههمین 

. سود کندمیکه توجه افراد خاصی را جلب  کنندمینظر بیاید و توجه همه را جلب کند از طراحی استفاده 

.شودمیبلکه از طریق شهرت برند کسب  آیدنمیفروش کاالی لوکس از فروش زیاد   

 

 بازار کاالی لوکس

بازار کاالی لوکس  حالباایناصلی کاالی لوکس است اما  ینکتهبودن  فردمنحصربهخاص بودن و  بااینکه

مارکتنیگ  هایکانالبه  هاتولیدکنندهدر حال گسترش است. قبل از دسترسی به خرید آنالین،  طورکلیبه

 دسترسی هاآن بهدسترسی  قبالًمارکت هایی که  در توانندمی هاشرکتاما امروزه  ودی دسترسی داشتندمحد

 ی سراسر دنیا کاالی لوکس خریداری کنندهاشرکتاز  تواندمیاز طرفی خریداران  نداشتند فروش داشته باشند.

.اندنداشتهدسترسی  هاآنبه  قبالًکه شاید   

 

 طراحی بسته بندی لوکس



 هایرنگلوکس نیاز به  برندهایطراحی بسته بندی لوکس سادگی است.  تأثیرگذارترینو  ترینپراستفادهیکی از 

 سابت کنند. بسته بندی لوکس باید حرق برندهاجیغ و تصاویر گرافیکی زیادی ندارند تا به چشم بیایند و با بقیه 

خاص و کمیاب بودن را مخاطب انتقال کند و طراحان بسته بندی لوکس با استفاده از یک یا دو رنگ و 

.رسندمیف درست لوگو به این هد جایگذاری  

 

مینیمال هایطرح و هارنگ  

 برندهایمینیمال در حقیقت پیروی کردن از همان اصل سادگی است.  هایطرح، تصاویر و هارنگاستفاده از 

حس خاص بودن  خواهندمیزیرا  کنندمیشلوغ دوری  هایطرحو  هارنگمردم با  یهمه یتوجهجلبلوکس از 

 در صورت استفاده از در طراحی بسته بندی لوکس را به افراد اندکی که مخاطب برند لوکس هستند بدهند.

باید یک رنگ ساده و خنثی در کنارش قرار بگیرد. حتماًروشن و جیغ  هایرنگ  

 

 گیردمیبسته بندی لوکس نباید تنها طراحی لوکس داشته باشند بلکه وقتی خریدار بسته بندی را در دستش 

حس کمیاب و خاص بودن به او  سریعاًس کند و متوجه جزئیات شود و را ح شدههاستفادباید کیفیت مواد 

 کاغذهایو  ترسنگین هایجعبهزیادی نیست بلکه باید از  یهزینهمنتقل شود. برای انتقال این حس نیاز به 

مخمل هم در بسته  هایکیسهو  هاپارچهابریشمی یا  های رباناز  استفادهکرد.  استفاده ترضخیمبسته بندی 

بیشتری نسبت به بسته بندی های دیگر دارد، اگر  یهزینه. بسته بندی لوکس شودمییاد دیده بندی لوکس ز

زیاد برای لوکس به نظر آمدنش انتخاب  یهزینه گیردنمیلوکس قرار  یدستهدر  فروشیدمیکاالی که 

یت و لوکس بودن با تغییرات کوچک احساس کیف کنندمیسعی  برندهاینیست. البته بسیاری از  ایهوشمندانه

و یک بسته  قیمتگرانعادی منتقل کنند اما خریداران واقعی کاالی لوکس فرق یک بسته بندی  خریداررا به 

 یهزینه دهیدنمیکاال یا خدمات لوکس ارائه  واقعاًپس بهتر است تا وقتی  شوندمیرا متوجه  معمولیبندی 

 زیادی برای بسته بندی لوکس نپردازید.

 

 

 

 

 



 


