9

نکته مهم برای

خلق بستهبندیهای عالی

خلق بستهبندیهای عالی

مقدمه

هــر وقــت بــه ســوپرمارکت ،پاســاژ ،بــازار یــا هــر جایــی برویــد کــه چیــزی در آن فروختــه میشــود همیشــه محصــوالت
را در یــک جعبــه ،بســته یــا چیــزی شــبیه بــه اینهــا میبینیــد .بســته بنــدی محصــوالت در اندازههــا ،شــکل و رنگهــای
متنــوع انجــام میشــود.
غالبــا افــراد بســتهبندی را مرتبــط بــا حفاظــت ،نگهــداری و انتقــال آســان اجنــاس میداننــد .امــا نقــش بســتهبندی فراتــر
از اینهاســت و میتوانــد در فــروش و معرفــی محصــول نقــش اساســی بــازی کنــد و رضایــت یــا عــدم رضایــت خریــداران
را در پــی داشــته باشــد یــا حتــی مانــع ســالم رســیدن آن بــه دســت مصرفکننــده شــود.
ـی بســته بنــدی محصــوالت اشــاره کنیــم تــا بــه
در ایــن نوشــته قصــد داریــم بــه برخــی نــکات مهــم و اولیـه بــرای طراحـ ِ
کمــک آنهــا بســتههایی عالــی خلــق کنیــد.
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-1خالق و منحصر به فرد باشید

اگــر میخواهیــد عــدهی زیــادی مشــتری محصولتــان شــوند میتوانیــد بــا خلــق یــک بســتهبندی خالقانــه کار را آغــاز
کنید .
ل بــرای حـل کــردن دارنــد کــه مشــتریان را تشــویق میکننــد آنهــا را
بعضــی محصــوالت چیزهایــی مثــل مارپیــچ و جــدو 
بخرنــد .برخــی محصــوالت تکههــای قابــل جمــع کــردن دارنــد کــه بــا آنهــا میتوانیــد کلکســیون خاصــی مثــا کارت،
عروســک یــا چیزهــای دیگــری را جمـعآوری کنیــد.
شما همچنین میتوانید برای بسته بندی محصوالت از اَشکال مختلف استفاده کنید.
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-2خواندن برچسبها باید راحت باشد

برچســب محصــول بایــد خوانــا و واضــح باشــد .بیشــتر مشــتریان اطالعــات مربــوط بــه محصــول را کــه روی بســته درج
میشــود میخواننــد تــا بداننــد چــه میخرنــد و اینکــه آیــا ایــن همــان محصــول مناســب آنهاســت یــا نــه.
ـب محصــول بایــد بــه آســانی خوانــده شــود .گاهــی برچســب در
نــوع قلــم و ســایز انتخابــی بــرای نوشــتههای روی برچسـ ِ
بســت ه بنــدی محصــوالت آنقــدر ریــز نوشــته شــده کــه خواندنــش را بــرای مشــتری ســخت میکنــد.
افــراد حتمــا بــرای داشــتن یــک انتخــاب هوشــمندانه پیــش از خریــد ایــن بخــش را میخواننــد .برخــی مصرفکننــدگان
حتــی اقــام مختلــف را بــا هــم مقایســه میکننــد.
پــس اگــر بســتهبندی محصــول شــما خواناتــر باشــد و ویژگیهــای محصــول نیــز نظــر خریــداران را جلــب کنــد آنهــا بــه
ســراغ محصــول دیگــری نمیرونــد و همــان را میخرنــد .خریــداران بــرای خوانــدن برچســب تمــام محصــوالت وقــت
ندارنــد بــه خصــوص آنهایــی کــه ریــز چــاپ شــده باشــند.
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 -3از تصاویر استفاده کنید

میتوانیــد از تصاویــر در طراحــی بســته بنــدی محصــوالت اســتفاده کنیــد .ایــن تصویــر میتوانــد کاریکاتــور ،عکســی از
محصــول ،عکســی از یــک مــدل یــا هــر چیــز دیگــری باشــد کــه بــا محصــول در تناســب اســت.
فقــط دقــت داشــته باشــید کــه تصاویــر بایــد رزولوشــن بــاال داشــته باشــند و در ابعــاد بــزرگ و کوچــک خــوب بــه نظــر
درون بســتهبندی هماهنــگ باشــد تــا از ســردرگمی خریــدار
برســند .عــاوه بــر ایــن عکــس انتخابــی بایــد بــا محصــول
ِ
جلوگیــری شــود.
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 -4بسته بندی محصوالت باید با محصول مرتبط باشند

درون آن باشــند .اگــر
ـول
ـکل بســته بنــدی محصــوالت بایــد متناســب بــا نــو ِع محصـ ِ
تصویــر ،قلــم ،رنــگ ،طــرح و شـ ِ
ِ
میخواهیــد جعبــهی ســاندویچ هــاتداگ طراحــیکنیــد تصویــر ســگ (داگ بــه زبــان انگلیســی) را فرامــوش کنیــد.
بــا ایــن کار مصرفکننــده را گمــراه میکنیــد و آنهــا تمایلشــان را بــه خریــد از دســت میدهنــد زیــرا ممکــن اســت فکــر
کننــد ایــن ســاندویچ غــذای ســگ اســت یــا اینکــه از گوشــت ســگ تهیــه شــده اســت! پــس بــه ایــن مــوارد دقــت کنیــد.
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 -5بسته بندی محصوالت را با کاربری آسان طراحی کنید

از کاربــرد آســان و راهدســت بــودن طراحــی بســتهبندی مطمئــن شــوید .یادتــان باشــد اغلــب مصرفکننــدگان پرمشــغله
هســتند پــس ســعی کنیــد زندگیشــان را کمــی آســان کنیــد.
بســتهای را طراحــی نکنیــد کــه آنقــدر بــزرگ باشــد کــه بــه ســختی بتــوان آن را حمــل کــرد .هــر چــه بســتهبندی
جمعوجورتــر باشــد افــرا ِد بیشــتری آن را بــه محصــوالت حجیــم ترجیــح خواهنــد داد .بهتــر اســت یــک بســتهبندی
سادهشــده طراحــی کنیــد.
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-6بستهبندی نباید به نظردست خورده برسد

امنیــت محصــول اهمیــت شــایان توجهــی دارد .بســته بنــدی محصــوالت همیشــه بایــد بــه صــورت مهرومومشــده باشــد،
زیــرا مصرفکننــده اگــر بــا بســتهی بــاز شــده یــا دس ـتکاری شــده مواجــه شــود آن را نمیخــرد.
طراحــی بســتهبندی بایــد بــه گونـهای باشــد کــه بتوانــد امنیــت محصــول را تضمیــن کنــد .اگــر بســته بنــدی محصــوالت
دستکاریشــده بــه نظــر برســد بــرای فــروش آنهــا بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد.
ی خــود دو مســئلهی مهرومــوم شــدن و محافظــت از محصــول را
بنابرایــن بــرای اجتنــاب از ایــن مشــکل بــزرگ در طراحـ 
مــد نظــر قــرار دهیــد.
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 -7باز کردن بسته بندی محصوالت باید آسان باشد

حتــی وقتــی قــرار اســت بســتهای طراحــی کنیــد کــه محصــول شــما را محافظتشــده و دس ـتنخورده حفــظ کنــد ،هنــوز
الزم اســت مصرفکننــده بــرای بــاز کــردن آن هنــگام مصــرف بــه زحمــت نیفتــد.
مــردم مشــغولیتهای خودشــان را دارنــد و نمیخواهنــد زمــان زیــادی صــرف پیــدا کــردن را ِه بــاز کــردن بســتهبندی
محصــول شــما بکننــد .بــرای نحــوهی بازکــردن یــا اســتفاده از بســتهبندی راهنمــا یــا دســتورالعملی روی آن بگذاریــد.
حتی وقتی روش کار ساده است نیز از ارائهی این راهنماییها برای کمک به مصرفکنندگان غافل نشوید.
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 -8توجه به کاربرد

توجــه بــه کاربــرد و کارکــرد محصــول نیــز در برخــی مواقــع منجــر بــه تولیــد ایدههــای جالبــی در بســته بنــدی محصــوالت
میشــود.
بــرای مثــال در اینجــا تصویریــک جعبــه از محصــول پســته دیــده میشــود .معمــوال در زمــان مصــرف پســته شــما بــا
مشــکل محــل ریختــن پوســته هــا مواجــه مــی شــوید.
پــس تولیدکننــده بــا دقــت نظــری کــه دربــاره کاربــرد و کارکــرد نهایــی ایــن محصــول بــه خــرج داده اســت ،جعبــه را بــه
حالتــی طراحــی کــرده اســت کــه در هنــگام مصــرف بــه همــراه بســته بنــدی فضایــی بــرای پوســته هــا طراحــی شــده اســت
کــه ایــدهای جالــب و کاربــردی اســت.
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 -9نشاندادن محتویات درونی

پیشــتر عنــوان شــد کــه گاهــی بــا نشــاندادن محصــول و عــدم اســتفاده از بســته بنــدی ویــژه ،کیفیــت گویــای همــه چیــز
خواهــد بــود.
در برخــی دیگــر از مــوارد نیــز بــرای جلوگیــری از اشــتباه در انتخــاب مشــتری بهتــر اســت قســمتی از محصــول از خــال
بســته بنــدی مشــخص باشــد تــا بیننــده و مخاطــب بدانــد کــه درون بســته چــه چیــزی انتظــارش را میکشــد.
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بستهبندی چیپس میوه

در واقـــع بســتهبندی چیپــس میــوه براســاس نیــاز بــازار در بســتهای ســلفونی ،کارتــی یــا قوطــی در حجمهــا و فرمهــای
متفــاوت یکــی از وجههــای ســرمایهگذاری در ایــن عرصــه اســت کــه بــه تفصیــل میتــوان یــک گــزارش جداگانــه از آن
تهیــه کــرد.
امــا تــا اینجــا همیــن بــس کــه بــرای بســتهبندی ایــن چیپسهــای میــوه در یــک حالــت عــادی بــا چهــار وزن  ۲۵۰گــرم،
 ۵۰۰گــرم ،یــک کیلــو و ســه کیلــو حــدود  ۵۰میلیــون ســرمایه جداگانــه نیــاز داریــد کــه ایــن مبلــغ و فعالیــت اگــر بخواهــد
وجهــه صادراتــی یابــد و توانایــی رقابــت را در بازارهــای جهانــی داشــته باشــد میتوانــد جــزو بســتهبندیهای لوکــس و
بــا ســرمایهای حــدود  ۵۰۰میلیــون بــازاری بــزرگ را از آن خــود کنــد.
نکاتی در ارتباط بسته بندي میوه جات خشک

-1بســته بنــدي بایــد بــه گونــه اي باشــد کــه حفاظــت صحیــح و کامــل از کاال را در برابــر هــر گونــه آســیب طــی مراحــل
نگهــداري و ترابــري فــرآورده تأمیــن نمایــد
-2میــوه جــات خشــک را مــی تــوان در کارتــن یــا جعبــه بــا اســتفاده از کاغــذ مومــی یــا نایلکــس یــا بســته هــاي پالســتیکی
مناســب و مجــاز بســته بنــدي نمــود .اگــر از کارتــن بهــره گیــري شــود بایــد ویژگیهــاي آن بــا اســتاندارد ملــی ایــران بــه
شــماره  36مطابقــت داشــته باشــد و اگــر از جعبــه چوبــی «ویژگیهــاي کارتــن جهــت خشــکبار» اســتفاده مــی شــود بایــد
ویژگیهــاي جعبــه چوبــی بــا اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره  « 1035بــه چوبــی جهــت صــادرات خشــکبار» مطابقــت
داشــته باشــد.
-3لوازمــی کــه بــراي بســته بنــدي بــه کار بــرده مــی شــود بایــد ســالم ،نــو ،تمیــز ،خشــک و بــدون هــر گونــه آلودگــی و
بــوي نامطبــوع باشــد.
-4وزن خالص هر بسته نباید از  10کیلوگرم بیشتر باشد.
-5همه بسته هاي یک بهر باید از دید چگونگی بسته بندي ،رنگ ،اندازه ،وزن و محتویات آن یکنواخت باشد
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نشانه گذاري

نشــانه هــاي زیــر بایــد روي هــر بســته بــا خــط خوانــا و پــاك نشــدنی بــه زبــان فارســی و در صــورت صــدور بــه زبــان
انگلیســی و یــا بــه زبــان کشــور خریــدار نوشــته  ،بــر چســب ویــا الصــاق گــردد:
 .1نام و نوع کاال
 .2وزن خالص محتوي ( کیلو گرم یا گرم )
 .3نام و نشانی بسته بندي کننده یا صادر کننده کاال و نشانه تجارتی
 .4ذکر عبارت محصول ایران
 .5تاریخ تولید یا بسته بندي (روز ،ماه ،سال )
 .6تاریخ انقضاي قابلیت مصرف (روز ،ماه ،سال )
 .7سري ساخت
 .8ذکر شرایط نگهداري (دما ،رطوبت )
 .9کد بهداشتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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نکته برای موفقیت

خلق بستهبندیهای عالی

رویشگر
راهکار کار  ،آب ،انرژی

آدرس :اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ساختامن فن آفرینی ، 2واحد 345
تلفن031 - 33932149 - 50 :

ایمیل:

info@royeshgar.com

سایت:

www.royeshgar.com

