
کاال را در  احتماالً. کنیدمیه بندی و ارسال شاید شما خیلی به فکر این نباشید که چگونه محصوالتتان را بست

. بسته بندی کاال کنیدمیو با پست ارسال  دهیدمییک کیسه پالستیکی و سپس یک جعبه کارتنی قرار 

. در ادامه تعدادی ایده کنیدمیهست که فکرش را  ازآنچه ترمهمبرای کسب و کار های خانگی بسیار  مخصوصاً

.بسته بندی های بهتری داشته باشید توانیدمیکه با کمترین امکانات  ایمکرده آوریجمعبسته بندی خانگی را   

 

؟مهم است خانگی هسازدستو چرا بسته بندی محصوالت خانگی   

 هکه روی بست ایعالقهاما وقت و  نیازی نیست که بسته بندی خانگی گران قیمت و خیلی خاص باشد حتماً

یک کسب و کار خانگی از . کندمیایجاد  تغییر بزرگی در تجربه مشتری ها از محصوالت شما زاریدمیبندی 

رقابتی باشد که او را  هایمزیتبه همین علت باید به فکر  با برند های معروف رقابت کند توانیدمیخیلی جهات ن

دائمی نگه دارد.  صورتبهرا  اندکردهخرید  باریککه  هاییمشتریتا بتواند  کندیممتمایز  بزرگ هایفروشگاهاز 

و محصوالت خانگی که با  زارندنمیآنالین در ایران توجه و وقت زیادی روی بسته بندی  هایفروشگاهبسیاری از 

دنبال  باکیفیتعالوه بر کاالی  شوند زیرا مصرف کننده ها هاآنجایگزین  توانندمی اندشدهعشق بسته بندی 

 حس و تجربه خوب هستند.

 

 چاپ لیبل را فراموش نکنید

ی بچسبانید. چاپ و روی هر بسته بندهتان را روی برچسب یا لیبل چاپ کنید سعی کنید لوگو یا اسم فروشگا

است و به شما کمک  ایهزینهکمکار راحت و  فروشیدمییک استیکر ساده و چسباندن آن روی هر محصولی که 

بودجه کافی برای کسب و کار های خانگی  معموالًودتان برندینگ انجام دهید. تا بتوانید به روش خ کندمی

تا اسم برندشان را معروف  کوچک استفاده کنند هایفرصتبرندینگ و بازاریابی ندارند به همین دلیل باید از این 

 کنند.

 

 از کاغذ کرافت یا کاغذ مومی برای بسته بندی استفاده کنید

و  پیچندمیو کاال ها را در این کاغذ ها  کنندمیبسیاری از کسب و کار های خانگی از این ایده استفاده 

اگر زیادی روی زیبایی بصری بسته بندی دارد.  تأثیر. همین کار به نظر کوچک کنندمیتزئین  سادگیبه



پیچیدن  هایروش توانیدمیاستفاده کنید  تریخالقانه هایروشمعمولی باشید و دوست دارید از  خواهیدنمی

برای بسته بندی محصوالت با کاغذ مومی یا کرافت استفاده کنید. هاآناز کاغذ کادو را در اینترنت ببینید و   

 

 اضافه کردن یک نوشته شخصی

خیلی زیادی روی حسی که مشتری از کسب و کار  تأثیرنوشتن یک جمله مثبت و کوتاه با دست خط خودتان 

 هانوشتهاین . کندمیک دارد. این نوشته شخصی به برقرار کردن ارتباط عمیق با مخاطب کم ردگیمیشما 

.شودمیزیرا ارزش کاال پیش مشتری چند برابر  شوندمی العادهفوق سازدستمحصوالت خانگی روی  مخصوصاً  

 

گی بهترین انتخاب استنبسته بندی ساده محصوالت خا  

ن بسته بندی ایرنگی است.  وبرقپرزرقنکنید بازار پر از بسته بندی  رویزیادهدر بسته بندی محصوالت خانگی 

برای کاال ندارند. سعی  ایاضافهکاربردی نیستند و ارزش  اصالًها ممکن است در عکس خوب به نظر بیایند اما 

یا استفاده از  ترسادهاستفاده از جعبه و کاغذ بسته بندی بسته بندی برای مشتری راحت باشد.  باز کردنکنید 

و خانگی به نظر بیاید. سازدستبیشتر  تا کاالی شما کندمیروبان کمک  جایبهنخ کنفی   

 

چه نکاتی مهم است. این م بعد از خواندن این مقاله متوجه شده باشید که در بسته بندی خانگی رعایت امیدواری

کوچک به کسب و کار خانگی شما کمک بسیاری  هایقدمممکن است ساده به نظر بیایند اما همین  هانکته

. کنندمی  

 

 

 

 


