
 

 

 بسته بندی محصوالت لبنی

در اوایل قرن بیست و یکم بود که مشاهده شد بیشتر تولید کنندگان محصوالت لبنی زمانی که از بسته بندی برای محصوالت 

موفق ترند و فروش محصوالت شان بیشتر است. این موضوع زمانی که مصرف کننده محصول با شان استفاده می کنند، 

کیفیت از برند می دید، تقویت می شد و باعث شد تمام تولید کنندگان حتی کسانی که دوست داشتند به همان روش سنتی 

در این مقاله می خواهیم به ایده  ن بهتر است.کار کنند، به این فکر بیفتند که استفاده از بسته بندی برای عرضه محصوالت شا

 هایی که می توانید برای بسته بندی محصوالت تان استفاده کنید بپردازیم پس تا پایان مقاله ما را همراهی کنید.

 ایده های خالقانه برای بسته بندی محصوالت لبنی

ای خالقانه برای بسته بندی محصوالت شان استفاده امروزه بیشتر سازمان ها و تولید کنندگان تالش می کنند تا از ایده ه

 کنند. تولید کنندگان محصوالت لبنی هم از این قاعده مستثنی نیستند.

یکی از شرکت ها با استفاده از یک ایده خاص، طراحی بسته بندی محصوالتش را به شکل گاو درست کرد و از آن برای بسته  

هم که برای بطری طراحی شده است،  قابلیت ایستادن بطری را فراهم می کند. بندی شیر استفاده کرد. پایه های کوچکی 

مصرف کننده با یک نگاه ساده به محصول می تواند نوع محصول را حدس بزند، حتی اگر روی آن کلمه شیر قید نشده باشد. 

د تا مصرف کننده فقط به شکل نوشته های روی بسته بندی محصول هم تا جایی که امکان داشت، ساده در نظر گرفته شده ان

محصول و طراحی جالب آن توجه کند و نه چیزهای دیگر. طراحی خاص این محصول باعث می شود تا مشتری زمانی که وارد 

فروشگاه می شود، از روی بسته بندی محصول برند را تشخیص دهد و آن را بخرد. پس بسته بندی محصوالت لبنی می تواند 

 هم اثر گذار باشد. روی اعتبار برند شما

 

 

ایده خالقانه دیگری که می بینید، مربوط به یک شرکت تولید کننده محصوالت لبنی ست که برای بسته بندی کره از این 

شکل یک  طرح خالقانه کمک گرفته است. این شرکت شکل ظرف بسته بندی کره را طوری طراحی کرده است که درب آن به



 

 

کاردک باشد و در هنگام استفاده مصرف کننده به جای همراه داشتن کارد یا چاقو، از درب همین بسته بندی استفاده کند. 

 همین حرکت ساده می تواند فروش محصول را چندین برابر کند. 

 

 

ست. بسته های مقوایی و دایره ای شکل مانند پنیر و کره هم که این  نوع دیگر بسته بندی محصوالت لبنی به شکل مقوایی

روزها زیاد دیده ایم و بیشتر تولید کنندگان از این شیوه استفاده می کنند. مزیت این بسته بندی این است که می تواند در 

 بسته های کوچک قابل حمل باشد. 

 



 

 

نه های دیگری از طراحی های خالقانه بسته بندی محصوالت لبنی را خواهید دید و می توانید برای محصوالت در ادامه نمو

 خود از آن ها ایده بگیرید.

 

 

 


