
کمی دارد و مصرف کننده ها به این  یهزینهاگر به فکر استفاده از جعبه کرافت برای بسته بندی هستید چون 

اما جعبه کرافت ساده قهوه ای رنگ مناسب برند شما نیست یا دوست دارید  دهندمیته بندی عالقه نشان بس

است و با  پذیرامکانران نباشید انواع چاپ روی بسته بندی کرافت گ، نداشته باشد چشمگیرتریبسته بندی 

کنید. در  سازیشخصیویت برندتان جعبه کرافت را بر اساس ه توانیدمیفیک و چاپ از طراحی گرااستفاده 

آشنا شوید. هایتانانتخابتا با  کنیممی ادامه چند روش چاپ روی جعبه کرافت را معرفی  

 

 چاپ سیاه روی کاغذ کرافت

 تواندمیچاپ سیاه رو جعبه کرافت نیاز به معرفی ندارد. استفاده از تک رنگ سیاه با کمی خالقیت در طراحی 

.دهدمیباورنکردنی و جذاب داشته باشد. چاپ سیاه هر طرحی را چشمگیر، قدرتمند و خاص نشان  اینتیجه  

 

 چاپ تمام رنگ روی کاغذ کرافت

. در چاپ تمام رنگ است لیمعمو (CMYK) کیویامکرافت نیازمند روش چاپ سی این نوع چاپ روی جعبه

که طبیعی و هستید طرحی دنبال نگ معلوم هستند. اگر کاغذ از پشت رروی کاغذ کرافت همچنان الیاف 

نوع چاپ جعبه کرافت انتخاب مناسبی برای  ارگانیک به نظر بیاید و حس قدیمی بودن را به مخاطب بدهد این

 شما است.

 

 چاپ رنگی روی کاغذ کرافت

 پر رنگرنگ ها بسیار روشن و  داریدرنگ ها مشخص شوند و دوست  پشتکاغذ از اگر دوست ندارید که الیاف 

را روی جعبه کرافت چاپ کنید و  موردنظرروی جعبه کرافت به نظر برسند بهتر است اول با رنگ سفید طرح 

 .دهدمیش را نشان نو رنگ قهوه ای خودبعد چا تمام رنگ رویش انجام دهید با این روش دیگر الیاف کاغذ 

ن کاغذ را انتخاب کنید چو تریسادهکه طرح های  دهندمیبسیاری از شرکت های چاپ کاغذ کرافت پیشنهاد 

ترین کارهای گرافیکی را  پر جزئیات توانیدمیاما با گذاشتن یک زیرالیه ی سفید  کندمیکرافت جوهر را جذب 

ت چاپ کنید.روی جعبه کراف  

 

 چاپ سفید روی کاغذ کرافت



چاپ متفاوت است و هر شرکت چاپی قابلیت انجامش  یپروسهچاپ رنگ سفید روی کاغذ کرافت نیازمند یک 

بسیار پرطرفدار شده است. این  جدیداًرا ندارد. چاپ سفید روی جعبه کرافت یک انتخاب ارزان قیمت است که 

حس تمیزی،  خواهندمییا  دهندمی ترجیحاست که طراحی مینیمال را روش چاپ بیشتر برای برند هایی 

 سادگی، راحتی و اعتماد را به مخاطب منتقل کنند.

 

 

 


