
 توانمینوع بسته بندی کرافت است. از کاغذ کرافت  ترینتفادهپراسو  ترینمحبوبکت کرافت زیپ دار یکی از پا

اما پاکت کرافت زیپ دار، پاکت کرافت پنجره دار،  ؛مختلف را تولید کرد هایتفادهاسبا  انواع بسته بندی کرافت

کرافت  بسته بندی های کاغذ ترینپراستفادهو  کارآمدترینپاکت کرافت کاست دار یا پاکت کرافت ایستاده از 

ا در ادامه محصوالت محبوبی ام گرددبرمیهستند. نهایت استفاده از این پاکت های کاغذی به خالقیت خودتان 

.کنیممیرا معرفی  شوندمیکه با پاکت های زیپدار کرافت بسته بندی   

 

 

 قهوه

قهوه مسیر زیادی را برای رسیدن به  هایدانهدنیا است. پودر یا  هاینوشیدنی ترینمحبوبقهوه یکی از 

ته بندی درست است. در بسته بندی و راز از دست ندادن طعم و عطرشان در بس کنندمیمختلف طی  کشورهای

پاکت ایستاده زیپدار  تنها نیاز است که از تماس مستقیم قهوه با نور خورشید و رطوبت هوا جلوگیری شود.

زیپ کیپ در این پاکت ها از رطوبت گرفتن قهوه  بسته بندی های قهوه است. ترینمحبوبکرافت یکی از 

تا زیبایی و  کنندمیقهوه از پاکت کرافت پنجره دار هم استفاده  هایدانهبرای بسته بندی  .کندمیجلوگیری 

قهوه نمایش داده شود. هایدانهجذابیت   



 

 

و آجیل خشکبار  

بازار فروش آنالین این محصوالت هم داغ  روزهاو این  در ایران است پرمصرفآجیل و خشکبار یکی از محصوالت 

که کیفیت خشکبار و آجیل با  دانیممیما  یهمهبیشتر دقت شود چون  هاآنباید در بسته بندی  درنتیجهاست. 

بهترین انتخاب برای بسته . پاکت زیپ دار کرافت و پاکت پنجره دار کرافت رودمیاز بین  کامالً گرفتن رطوبت

ین محصوالت هستند. زیپی که در باالی این پاکت ها وجود دارد استفاده از این محصوالت را برای بندی ا

خشکبار را الی چند کیسه ی پالستیکی و در و دیگر نیازی نیست که مجبور باشند  کندمیراحت  کنندهمصرف

برای فروش خشکبار در  ستادهایستاده زیپدار و پاکت پنجره دار ایپاکت  کنند. دارینگه هاکابینتته کشو و 

دارد. هاقفسهبسیار زیبایی روی  یجلوههم مناسب است چون  هامغازه  



 

 

 ادویه

دیگر را  یمنطقهفضای یک کشور یا د فرهنگ نقاط مختلف را انتقال دهد و توانمیادویه از محصوالتی است که 

غذایی نقاط  دستورهایدسترسی مردم به انواع فضای مجازی و  باوجود روزهامردم بیاورد. این  هایخانهبه 

. چه شما برای فروش یا استفاده از ادویه در خانه به شوندمیبه نمک و فلفل ختم ن هاادویهمختلف دنیا دیگر 

راحت و  یاستفادهراجع به  اینجااست. تا  هاگزینهبسته بندی نیاز دارید، پاکت ایستاده زیپدار از بهترین 

آن است.  یصرفهبهنوبت قیمت مقرون  اآلن. ایمکردهرود رطوبت پاکت زیپدار کرافت صحبت جلوگیری از و

، پاکت زیپدار کاغذی هامغازهنسبت به بسته بندی های متداول ادویه چه در خانه و چه برای فروش آنالین یا در 

ی دیگر کم ندارد.کارایی و زیبایی چیزی از بسته بندی ها ازلحاظدارد و  تریارزانقیمت بسیار   

 



 

نوشدمچای و   

و آنالین شاپ ها  هامغازه یقفسهو  کنندمیاستفاده ن گاوزبانگل نوشدمچای سیاه و  فقطمردم  روزهااین 

الغری و غیره. البته که با بسته بندی های  هاینوشدمانواع  ع چای سبز، چای قرمز، چای ماسا،از انوا پرشده

مشکلی وجود ندارد اما همیشه جا برای خالقیت و وجه تمایز در هر کسب و کاری مقوایی این نوع محصوالت 

وجود دارد. پاکت های زیپ دار کرافت یک انتخاب عالی برای افرادی هستند که دنبال پیشرفت و متمایز بودن 

 هستند.

 

 

 غالت و حبوبات

و توجه مردم  روزهاه به شرایط این غذایی هر ایرانی هستند. با توج یسفرهدر  پراستفادهغالت و حبوبات از مواد 

درست و بهداشتی بسته بندی شده اند، میل به خرید فله ای غالت و حبوبات  ورتصبهبه خرید غذاهایی که 

بزرگ  مقیاسکاست کرافت برای بسته بندی این محصوالت در  بغلپایین آمده است. پاکت زیپ دار بزرگ و 

مناسب هستند. برای محصوالتی مثل دانه چیا، کینوا، برنج قهوه ای غیره که در مقیاس های کمتر خریداری 

پاکت زیپ دار کوچک کرافت مناسب است. شوندمی  



 

 

 

 شیرینی و شکالت

ار پاکت های زیپ د بردارندآماده بیرون  هایکیکو  هاشیرینیکه  هاییقنادیی مثل کافه یا کارهایدر کسب و 

. احساسی که خریدار وقتی این پاکت ها را در دهندمیکاغذی کوچک کرافت حس بسیار خوبی به خریداران 

بهتر است در  نیست. مقایسهقابل چیزهیچبا دارد تا به خانه برسد و زیپ آن را باز کند  گیردمیدستش 

کنید. تجدیدنظر کنندمین پالستیکی که هیچ کاراکتری ندارند و هیچ حسی به خریدار منتقل هایکیسه  

 



 

خانگی کارهایکسب و   

ید توانمیاگر یک کسب و کار خانگی دارید و دنبال یک بسته بندی هستید تا محصوالتتان را در آن پست کنید، 

را مطالعه کنید تا ببینید آیا پاکت کرافت زیپ دار و پاکت کرافت  بسته بندی پاکت کرافتبه مقاالت مربوط 

قیمت ارزان و راحت بودن بسته  ازلحاظیا نه؟ پاکت های کرافت  خوردمیپنجره دار به درد کسب و کار شما 

این پاکت ها برای بسته بندی های  یشدهالیز او حتی نوع مت خانگی هستند کارهایبندی انتخاب اکثر کسب و 

.د استفاده شودتوانمی ترخاص  

 

 

از بسته بندی های باال نباید نادیده گرفته شود، بحث طراحی و چاپ روی بسته  هرکدامیکی از مواردی که در 

تمایز بسته بندی شما خواهد بود اما با پی بردن مردم ست. درست است که پاکت کرافت وجه بندی ا

ید با چاپ یک طرح ساده که مختص توانمیآن در بازار شما  زیادشدنزیاد این بسته بندی و  ایکاربردهبه

 کارهایتماممجتمع چاپ تورنگ  خدمات و محصوالت شماست وجه تمایز خودتان را همچنان حفظ کنید.

 پاکت تولید کارخانه. اگر به دنبال دهدمیطراحی و چاپ روی پاکت زیپ دار و انواع دیگر بسته بندی ها را انجام 

ید به فروشگاه تورنگ چاپ مراجعه کنید تا انواع پاکت زیپ دار توانمیهستید  کرافت پاکت تولیدییا  ردا زیپ

کاغذی، پاکت زیپ دار پالستیکی، پاکت زیپ دار کوچک و بزرگ، پاکت کرافت پنجره دار، پاکت ایستاده زیپدار 

 کرافت و غیره را خریداری کنید.

 


