ر
بیشت نمود پیدا کرده
امروزه صنعت بسته بندی دارای جایگاه ویژه ای بوده و نیاز به بسته بندی های تخصیص از هر زمان دیگری
است .پاکت ها بخش اعظیم ازبسته بندی ها را بخود اختصاص داده و پاکت های ایستاده و مخصوصا پاکتهای ایستاده زیپدار Stan
 up pouch with zip keepبسیار مورد توجه هستند به گونه ای که در مدت زمان اندیک از پیداش آنها در تمایم سطوح اعم از
غذای و داروی و آر ی
ایش و بهد ر
رن
مخاطبی خود را یافته اند  .در ادامه به چند مورد از مزایای این پاکت ها اشاره میکنیم :
غته
اشت و ر
ی
ی
راندمان بسته بندی  :در بسته بندی با لفاف های مختلف مورد همواره سطح پوشش دیه  yeldبه عنوان یک شاخص مطرح بوده و
ن
حداکت پوشش با ر
ر
رن
داشی زیره یا قاعده down
مرصف پاکت های ایستاده به علت
کمتین مقدار لفاف
آن عبارت است از
 gassetدارای شکل هندیس سه بعدی و گنجایش قابل ی
توج نسبت به لفاف بکاررفته درخود رادارند بنابراین پاکت های ایستاده
:
یا stan upدارای عدد پوشش دیه قابل قبویل هستند  .ایجاد ماندگاری باال پاکت های ایستاده زیپ دار Stan up pouch with
 zip keepبواسطه وجود زیپ قادر به استفاده چندین مرحله ای هستند ن
یعت بعد از باز شدن در پاکت توسط مرصف کننده و خارج
ی
ر
بسی زیپ مجددا ارتباط ر ن
قسمت از کاالی درون پاکت ایستاده با ر ن
مابی محصوص با محیط ربتون قطع شده و از تازیک محصول
نمودن
ر
ر
ن
گرفی به حالت ایستاده و استقرار روی قاعده خود را ندارند
توانای قرار
کاسته نیم شود .نمایش محصول :اکت پاکت های تولید شده
ی
همین
ویل پاکت های ایستاده به ر ن
یبای و چشم اندازی آنها را دو چندان کرده است به ر
همی سبب طراج و تولید شده اند که این مهم ز ی
ر
احت رویت شده و ر
سبب در قفسه های فروشگایه بر ر
بیشتی برای خرید محصوالت بسته بندی شده توسط پاکت
مشتیان رقبت
های زیپ دار را دارند .
ی
های است که کار و انتخاب شما را در محصول از رقبا متمایز یمکند .رنیک که شما انتخاب
رنگ در طراج بستهبندیها ییک از المان ی
ر
ر
ر
یمکنید ،یمتواند یک پیام به صورت ناخودآگاه در هر یک از مشتیان القا کند.رنگ ،بهتین راه برای شناخت بیشت نام و واحدتجاری
محصول به عنوان یک رسانه برصی است.
رنگ در طراج بستهبندی باید با لوگوی شما مرتبط باشد ،درحقیقت رنگ بستهبندی تصویری است که به بازار ،برای جذب ر
مشتی
یمفرستید .هیچگاه رنگ مورد عالقه خود را بدون برریس پیایم که انتقال یمدهد انتخاب نکنید .زیرا ممکن است با وجود خوب بودن،
مناسب کار شما نباشد.

برای آن که انتخابتان در رنگ بسته بندی درست باشد نیاز دارید به موارد زیر توجه کنید:
●

محصول خود را در ذهن داشته باشید و خود را به جای ر
مشتی قرار دهید و این موارد را برریس کنید ،ر ن
انگتهی شما از خرید
ست است؟ یشایط اقتصادی  ،ر ن
این محصول چیست؟ برای چه رده ن
متان تحصیالت آنها چیست؟

●

ن
هدف که از محصول دارید را ر ن
تعیی کنید و این که چه پیایم را یم خواهید به خریدار انتقال بدهید ،پیایم حرفهای و مهم؟ آیا
ر
خوی برایش ایجاد یمکند؟ جزو کاالهای لوکس است؟
درباره سالمت است؟ به حل مشکالت خریدار کمک یمکند؟ حس ی
ر
ن
درست را منتقل یمکند
مطمی باشید رنگها ،پیام

●

●

ی
ی
ی
ن
فرهنیک طالب چه ر ن
معای فرهنیک از رنیک که یمخواهید
های است ،و هرگونه
بدانید که بازار هدف مورد نظرتان از نظر
چت ی
انتخاب کنید را بدانید .رنگ پایه را براساس پیایم که یمخواهید به بازار هدف منتقل کنید انتخاب کنید.
ر
بگتید که موفقیت
یک روش جدید برای جذب مشتیان پیدا کنید .رنگ بسته بندی را در بازار امتحان کنید و سپس تصمیم ر
رن
تغیت دارد.
آمت است یا نیاز با ر

مفهوم رنگ سفید در طراج بستهبندی
در روانشنایس رنگها ،رنگ سفید یک بوم خایل و نشانه ای از پایک ،برابری و یا آغازی نو است .به عنوان رنگ در طراج بسته بندی،
نشانهای از امنیت و محافظه کارانه بودن محصول است .اما یک انتخاب خوب برای بیان تصویری از پایک ،نظافت ،بهره وری و یا
ی
سادیک است.
ن
مختلف با رنگ سفید ایجاد کنید .برای مثال با اضافه کردن
با اضافه کردن چند رنگ دیگر به رنگ طراج بستهبندی یمتوانید پیامهای
رنگ قرمز هیجان و توجه به محصول را ایجاد یمکنید ،رنگ زرد شادی و شگرم کننده است در حایل که طراج با ترکیب رنگ سیاه و
ی
پیچیدیک ،قدرت و ن ن
متلت را بیان یمکند.
سفید احساس

ی
های که در طراج بسته بندی استفاده یمکنید
طراج به صورت خالق و یا رنیک باعث یمشود شما از بقیه رقبا جدا شوید .تعداد رنگ ی
از تعداد رنگهای که در طراج محصول استفاده یمکنید از اهمیت ر
کمتی برخوردار هستند .ترکیب سادهای از دو رنگ یمتواند
ی
یبای و درجه یک بودن باشد.
نشانهی ز ی
مفهوم رنگ سیاه در طراج بستهبندی

کنتل است .ن
سیاه رنگ قدرت ،اقتدار ،و ر
زمای که به عنوان رنگ در طراج بستهبندی انتخاب یمشود محصول ،مقتدرانه تر ،گران تر
و با ارزش تر نشان داده شود.رنگ سیاه یک مقدار رمز و راز ،ترس و از سوی دیگر ظرافت و کالس را به محصول یمافزاید.
شما یمتوانید با ترکیب رنگ سیاه و چند رنگ دیگر در طراج بستهبندی پیایم را به ر
مشتیان بالقوه خود بفرستید .اضافه کردن رنگ
طالی به طراج بستهبندی باعث ایجاد ظرافت یمشود و این ترکیب بازارهای گران قیمت را به خود جذب یمکند .رنگ نقرهای هم
ی
اثری مشابه دارد.ترکیب رنگ سیاه و قرمز یمتواند ترکیب جذای را ایجاد کند ،تا حدی که این ترکیب ی
متاث مردم اسپانیا به
بخش از ر
ی
ر
صوری به ترکیب رنگ بستهبندی پیایم را برای جذب بازار بانوان ایجاد یمکند.
شمار یمرود .اضافه کردن

ی
این نکته را به یاد داشته باشید ،درخشندیکای که به رنگ طراج بستهبندی یمدهید باعث کاهش اهمیت آن یمشود.
مفهوم رنگ یآی در طراج بستهبندی

یآی رنگ اعتماد ،صداقت ،قدرت و وحدت است .هنگایم که در طراج بستهبندی خود از یآی استفاده یمکنید با آن اطمینان و
اعتمادی که ر
مشتی یمتواند به محصول داشته باشد را بیان یمکنید .یآی رتته محصول را حرفه ای تر ،مهم و محافظه کارانه و یآی
کمرنگ محصول را خالقانه تر نشان یمدهند.

رنگ یآی موجود در طراج بستهبندی یمتواند به آرامش خریدار کمک کند .از رنگ یآی برای بازارهای افراد بزرگسال استفاده یمشود و
تسخت بازار جوانان استفاده نکنید .الزم است که از همان یآی استفاده کنید که هم خانم
بنابراین از رنگ یآی در طراج بستهبندی برای
ر
ن
ن
ن
مطمی است.ویل ،رنگ قابل پیش بیت و خسته کنندهای رنت است.
ها و هم آقایان دوست دارند.اگر چه یآی یک رنگ

