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نقش رنگ بستهبندي در ترغيب خريد مصرفکننده
جعفر محودزامه ميالنم . .*1ايوا مظفري

2

تاريخ مريا ا مقاله :ذرماه 1396
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چكيده
بستهبندي محسوسترين راه ارتباطي محصول يا نشان تجاري براي مصرفكننده است .هنگام تعيين و انتخاب
رنگ براي محصول جديد ،متخصصان بستهبندي بايد مصرفكننده را در نظر داشته باشند .اولين گام ،تعيين پيغامي
است كه توسط مصرفكننده دريافت ميشود .براساس پيام ،يک طرح رنگي كه نشاندهنده اين پيام است ،انتخاب
ميشود .واقعيت اين است كه رنگ بسيار سريعتر از متن يا گرافيکهاي پيچيده بهخاطر سپرده ميشود .به همين
دليل ،تحقيقات اساسي بر روي محصوالت مشابه الزم است .در نهايت متخصصان بايستي توجّه مصرفكننده را به
محصول جلب كنند .توجّه به اين مراحل اساسي و پايه ،نقش مهمي در موفقيت بستهبندي خواهد داشت .هدف اين
مقاله ،بررسي تأثير رنگ در بستهبندي به منظور جلب توجّه مصرفكنندگان و بررسي عوامل تأثيرگذاري مانند
جنسيت ،سن ،سطح درآمد و غيره بر روي رنگ انتخابي و ترجيحي مصرفكننده است ،تا منجر به ارايه
راهكارهايي براي پژوهشهاي بعدي در اين راستا گردد .همچنين مطالب ارائه شده در اين مقاله براي تصميمگيري
بهتر بازاريابان در مورد بسته بندي محصوالت مختلف و تبليغات كمک خواهد كرد و منجر به بهبود و توسعه نشان
تجاري در بين رقبا خواهد شد.
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