
غذا قابلیت  هاانساناولیه زندگی  نیازهاییکی از  عنوانبهمحصوالت برای بازاریابی است.  ترینراحتغذا یکی از 

تقاضا برای غذا زیاد است و به همین دلیل در بازار مواد غذایی  حالباایناین را دارد که خودش به فروش برود. 

شما خوشمزه است ممکن است مردم همچنان آن را  رقابت زیادی وجود دارد. مهم نیست که چقدر محصول

 نخرند برای همین مواد غذایی باید با روش درست بازاریابی شوند تا در بازار فروش داشته باشند.

تنها روی احساس گرسنگی مردم حساب کنید و انتظار داشته باشید  توانیدنمیبرای فروش مواد غذایی 

محصولی مثل چیپس یا  مثالعنوانبهذایی پر از محصوالت یکسان است. بازار مواد غمحصوالت شما را بخرند. 

باید روی برندینگ و  واردتازه. کسب و کار های شودمیبرند مختلف فروخته  01الی  01بستنی توسط حداقل 

ارند زیادی در بازار وجود د یشدهشناخته برندهایطراحی بسته بندی بیشتر از هر چیز دیگری تمرکز کنند زیرا 

.اندکرده اعتمادسازی هاسالکه   

مختلفی  هایطعمفروش شیرینی، بیسکوییت و کوکی هم کار بسیار سختی است زیرا این محصوالت در انواع و 

و پیدا کردن یک محصول جدید برای فروش ممکن است  شوندمیفروخته  شدهشناختهمعروف و  برندهایتوسط 

زیادی هم در سطح شهر وجود دارند و کسب و کار  شدهشناخته هایقنادی کار بسیار سختی باشد. عالوه بر آن

فروختن اکسیژن  یاندازهبه پررقابتیبازار  همچونهای شیرینی خانگی هم کم نیستند. فروختن محصول در 

از طریق برندینگ است.آن به موفقیت برسید  برتکیهبا  توانیدمیسخت است. تنها راهی که   

برند شما در ذهن مردم بماند. چه  شوندمیانجام دهید که باعث  هاییانتخابباید  حتماًبرندتان در مسیر ساخت 

است که  شدهطراحیرا دوست دارند؟ لوگو شما طوری  هاییرنگاست؟ مخاطبان شما چه  نوازگوشاسمی 

 راحت به یاد بماند؟

در یک حیطه  واردتازهوقتی یک برند  مخصوصاًبسته بندی محصول است.  هاانتخاباز تمام این  ترمهممسئله 

 اندتومیو مناسبی داشته باشید. بازاریابی و برندینگ درست  فردمنحصربههستید باید بسته بندی  پررقابتکاری 

انقدر قدرتمند باشد که با استفاده از بسته بندی مردم را راضی به خرید محصوالتی بکند که به آن نیازی ندارند. 

میان هزاران  کنندهمصرف شودمیهمان چیزی است که باعث  دقیقاًیرینی، بیسکوییت و کوکی بسته بندی ش

را انتخاب کند. خصوصبهیک محصول  هاقفسهکاالی مشابه در   

را به  کنندهمصرفتوجه  سریعاًجذاب بودن آن است که  ازهمهاولنکات مهم برای ساختن یک بسته بندی 

باید  ترمهمو از همه  بیایندمشابه متمایز به نظر  کاالهایخاص باشد تا میان  خودش جلب کند. بسته بندی باید

بندی شیرینی و بیسکوییت باید  در بستهبرند شما و داستان پشتش را معرفی کند. نکات دیگری که  کامالً

 رعایت شوند، باز و بسته شدن راحت و قابلیت انبار کردن و نگهداری از آن هستند.



ل طراحی بسته بندی شیرینی، بیسکوییت و کوکی هستید یا کسب و کاری مربوط به این اگر شما در حا

محصوالت دارید تصاویر زیر برای شما است. در ادامه تعدادی از بهترین و جدیدترین بسته بندی های شیرینی را 

از آن ها الهام بگیرید.جمع آوری کرده ایم تا   

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


