ابعاد گرافيکي تأثيرگذار بستهبندي بر ميزان بازاريابي و
شناسايي
1
فروش
جتبي گي ي

*1

تاريخ دريافت قاله :اذر اآ 1396
تاريخ ژذيرش قاله :خرداد اآ 1397

چكيده
امروزه بدون صنعت بستهبندي ،جهان پيرامون ما قابل تصور نيست .اين هنر و صنعت كه از دير باز با بشر
همراه بوده در يكي دو قرن اخير ،روز به روز تكامل پيدا كرده و بر اهميت و كاراييهايش افزوده ميشود .بدون
دنياي رنگارنگ و جذّاب بستهها ،نه تنها رشد و توسعه اقتصادي متوقّف ميشد ،بلكه از وجود بسياري كاالها
بيبهره ميمانديم .ما به مدد بستهبندي ،كاالها را حمل ،نگهداري و حتّي در مواردي مصرف ميكنيم .بستهبنديها ما
را به سمت كاالها جذب ميكنند .كارايي و گيرايي بستهها ،رابطهاي مستقيم و تنگاتنگ با ميزان فروش محصوالت
دارد .نقش طراحي گرافيک ،چاپ و بستهبندي موفق يک كاال در صادرات ،در ورود به بازارهاي جهاني و نيز
افزايش كاالهاي توليدي و فروش كاال بسيار چشمگير است .اين در حالي است كه صنايع داخلي ما از داشتن يک
چنين تفكر موفقي تا حد زياد بيگانه است .عوامل متعدّدي در جذّابيّت بستهبندي و تأثير آن بر جلب توجّه مشتريان
مؤثر است .در اين مطالعه به نقش طراحي و گرافيک بستهبندي از جمله رنگ ،ساختار ،تصاوير ،تركيببندي،
نوشتار و ساير متغيرهاي مربوط در جذب مشتري و كمک به فروش كاال را مورد بررسي قرار مي دهيم .همچنين به
فرصتهاي پيش روي توليدكنندگان در زمينه استفاده از بستهبندي جذّاب ،با ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري از
خامفروشي محصوالت و نيز دستيابي به مزيت رقابتي با استفاده از فنّاوريهاي نوين در صنعت بستهبندي در
بازارهاي داخلي و خارجي پرداخته ميشود.

 -1مقدمه

واژههاي كليدي

همز ان با ت سعه بادال( کاال در سراسر دنينا ،اهنن

گرافيک ،هنر طراحي ،بستهبندي ،بازاريابي ،فروش

رشد و ت سعه صنايع و ت ليدا( لّي ،شتاب گرفته و لزوم
تکيه بر ت ليدا( و صادرا( غيرنفتي اشنکار شندآ اسنت.
اينک بسياري از ردم و دست انندرکاران ت اهنه اهمينت
بستهبندي به عن ان ژديندآاي کنه رونند و طنرز زنندگي و
روابط تجاري ا را تغيير دادآ و يدهد ،شدآاند .هم اکن ن
سياستگذاران و صاحبان صنايع کش ر ،به وينوآ در بانش

 -1کارشنننام ننديريت تبليغننا( رگننرايش تجنناري) دانشننهاآ ازاد

حص ال( صادراتي ،در يافتهاند طراحي بستهبندي تن ر

اسال ي ،واحد تهران شمال ،باشنهاآ ژووهشنهران ان ان و نابهنان،

تحرکة رونق بازارهاي فروش داخلي و خناراي اسنت و

تهران ،ايران.
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