
. رسدمیسرد به دست شما  کامالًدقیقه بعد غذا  03و  ایددادهفرض کنید از رستوران محبوبتان غذا سفارش 

و شاید دیگر  دهدمیو حس بدی به شما  ماندمی در ذهن شما حتماًبد  یتجربهاما این  خوریدمیغذا را  احتماالً

ید.از آن رستوران سفارش غذا نده  

اولین قدم برای  جلوگیری کند و ایتجربه همچنینباید از به وجود آمدن صاحبان رستوران و فست فود از طرفی 

غذا را تا رسیدن به دست مشتری جعبه غذا بیرون بر باید انتخاب بهترین بسته بندی بیرون بر غذا است.  این کار

بهداشتی ویروس کرونا هم در بسته بندی  هایپروتکلظ نگهداری از غذا و حف روزهاگرم و تازه نگه دارد. این 

که  هاییقابلیت ترینمهمدر ادامه  .که تعداد سفارش بیرون بر هم بیشتر شده است خصوصبه غذا مهم است

ون یا هر بسته بندی غذا بیرون پاکت بیرته بندی رستوران، پاکت کاغذی، جعبه غذا، پک مواد غذایی، ظروف بس

.کنیممیمعرفی دیگر باید داشته باشند را  بر  

 

 بسته بندی بیرون بر ضد باکتری

، لوازم آشپزی، مواد غذایی، کارکنانآلوده از  هایمیکروبو دیگر  هاباکتریدر رستوران و فست فود ها انتقال 

غذا صورت بگیرد حتی در  سازیآماده یمرحلهاست. این انتقال باکتری ممکن است در  پذیرکانامسطوح به غذا 

مل و نقل غذای بیرون را اکتری در حظروف بسته بندی مناسب جلوی انتقال ببسته بندی غذای بیرون. انتخاب 

االن در اپیدمی ویروس کرونا بیشتر از هر وقت  شودمیجعبه غذا مناسب که محکم بسته انتخاب  گیردمی

 دیگری اهمیت دارد.

 

طعم غذا روی برن جعبه غذا بیرو تأثیر  

دیگر هم به بهتر شدن این  هایحسدخیل نیست و  غذا خوردنفقط حس چشایی در لذت بردن انسان از 

نگه دارد تا وقتی به  سر جایش کامالًینایی. بسته بندی غذا باید غذا را مثل حس بویایی و ب کنندمیتجربه کمک 

و  شدهلهدوست ندارد یک غذای  کسهیچنرفته باشد.  شکل خوبی داشته باشد و از هم وا رسدمیدست مشتری 

را بخورد. ریختههمبه  

 

غذای بیرون داشتننگهگرم   



بدتر از سفارش  چیزیهیچ باید به حفظ دمای غذا دقت کرد. پاکت بیرون بر یا در انتخاب جعبه غذا بیرون بر

دنیا( و سرد رسیدن آن به  غذاهای گرم یهمه تقریباًدادن غذای بیرون )پیتزا، پاستا، سوپ، همبرگر، ساندویچ و 

درصد دلیل سفارش مردم از یک رستوران یا فست فود کیفیت، گرما و تازه بودن غذا  03دست مشتری نیست. 

ذای سرد مثل ساالد باید در بسته بندی جدا از غذایی گرم مثل پیتزا قرار بگیرد تا هر غذا با دمای است. غ

 مشخص خودش به دست مشتری برسد.

 

 فروش بیشتر جعبه غذا بیرون بر

 .کندمینه بر اساس نیاز و بسته بندی غذا به فروش بیشتر کمک  کنندمیخرید  هایشانچشمم با اکثر مواقع مرد

بیشتری روی  تأثیربهتر است جعبه غذا بیرون چاپ دار با طراحی مناسب انتخاب کنید زیرا جعبه غذا چاپ دار 

وران یا فست فود را روی کارتن غذا و پاکت لوگو رست حتماً . زاردمیخرید نسبت به جعبه غذا ساده بدون چاپ 

 غذا چاپ کنید تا به بازاریابی و تبلیغات برندتان کمک کند.

 

 

 

 

 

 


