
خاص  هایمناسبو دنبال ایده گرفتن برای  کنیدمیاگر از کاغذ کرافت برای بسته بندی محصوالتتان استفاده 

 ازجملهزیر استفاده کنید. کریسمس، شب یلدا، هالویین، عید نوروز، ولنتاین و...  هایروشاز  توانیدمیهستید 

با استفاده از بسته بندی  کنندمیخاصی دارند و بسیاری از کسب و کار ها سعی  هایتمی هستند که هایمناسب

ی خالقانه زیر کاغذ کرافت ساده را تبدیل به یک بسته بندی هاایدهتر به چشم بیایند. در این دوران بیش

بودن  صرفهبهمقرونبسته بندی کرافت عالوه بر کاربردی و  بینیدمیکه  طورهمان. اندکردهجذاب  مناسبتی

.دهدمیفضای زیادی برای خالقیت و تغییر در اختیار کسب و کار ها قرار   

 

گ گیاهاناضافه کردن بر  

با استفاده از یک نخ کنفی هر نوع برگی را به بسته بندی کرافت ببندید. این بسته بندی بسیار مدرن و  توانیدمی

از این ایده بسته بندی استفاده  توانیدمی گیردمیو اگر هویت برندتان در این بخش قرار  رسدمیامروزی به نظر 

جذاب روی کاغذ کرافت ایجاد کنید و  هایطرحاز دارید تا کنید. یک ماژیک مشکی تنها چیزی است که نی

 تغییرات جدیدی به آن بدهید.

 

 

 تزئین با نی کاغذی

روی بسته بندی  خواهیدمیکه  اینوشتههر شکل و  هاآنکاغذی را قیچی کنید و با  هاینی توانیدمیشما 

 راحتیبه هانیاین است.  شدهاستفادهس کاغذی برای ساختن یک درخت کریسم هاینیبسازید. در عکس زیر از 

برای مناسبتی کردن بسته بندی ها هستند. قیمتیارزانو روش ساده و  چسبندمیبا چسب به کاغذ کرافت   



 

 

 کاغذ رنگی و دکه

کاغذ کرافت را از سادگی دربیاوردید و  توانیدمیرنگی روی بسته بندی هم  هایدکمهبا چسباندن کاغذ رنگی یا 

شادتر جدیدتری بدهید. در این روش هیچ قانون مشخصی وجود ندارد بلکه استفاده از دکمه یا  هاشکلبه آن 

را روی کاغذ  خواهیدمیهر طرحی که  هاآنبا کمک از  توانیدمیهستند که  ایخالقانهی هاایدهکاغذ رنگی 

هستند و هویت برند شاد و امروزی دارید این ایده خالقانه  ترجواناگر مخاطبان شما افراد کرافت پیاده کنید. 

مناسب شما خواهد بود. کامالًبسته بندی   

 

 



 ساختن آدمک

هر حیوانی  توانیدمیاست اما شما  شدهگرفتهگوزن کریسمسی معروف ایده  رودولفدر این روش بسته بندی از 

 توانیدمیشدن کار  ترراحتکه دوست دارید مثل پاندا، گربه، سگ و... را روی بسته بندی کرافت بسازید. برای 

اتان را درست کنید تا در پروسه بسته بندی سریع  موردعالقهتعداد زیادی شاخ، گوش، چشم، دماغ و... حیوان 

بپرسید که کدام یک از این  هایتانشتریماز  توانیدمیکنید. حتی  جوییصرفهوقت را بچسبانید و در  هاآن

حیوانات را دوست دارند و بسته بندی اختصاصی برایشان بفرستید. این کار به احساس نزدیکی مشتری ها به 

دیگر که از جای  دهدمیحس خاص بودنی  هاآنو این بسته بندی کرافت به  کندمیکسب و کار شما کمک 

 نخواهند گرفت.

 

 

ساده و  هایروشباشد و  صرفهبهمقرونبسته بندی کرافت همیشه نباید فقط کاربردی و  بینیدمیکه  طورهمان

کاغذ کرافت را تبدیل به یک بسته بندی خالقانه و زیبا  هاآنبا استفاده از  توانمیراحت زیادی وجود دارند که 

 قیمتگرانبسته بندی  هایجعبهاستفاده کنید تا همچنان با هزینه کم با در بسته بندی  هاایدهکرد. از این 

 رقابت کنید.

 

 


