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 اهمیت کارتن فروشی 

 مقدمه

و در کل کاربرد این شغل و محصول    کارتن فروشی ، مزایای  کارتن فروشی، شغل  کارتن فروشیموضوع این مقاله ما به  

هستید می توانید با  کارتن فروشیدر زندگی امروزی افراد جامعه است. اگر شما نیز مشتاق به کسب اطالعات در زمینه 

 ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 یکی از مهم ترین وسایل  طور که همه ما می دانیم   همان امروزه بسیاری از افراد در حال جابجایی و اسباب کشی هستند و  

تن استفاده  افراد برای این کار از دو نوع کاررات کارتن است. امورد نیاز در امر اسباب کشی چه برای منازل و چه برای اد

و در  مقاوم نبودن    به دلیل داشتن آلودگی و وممی کنند کارتن اسباب کشی و کارتن های دست دوم. کارتن های دست د 

 پی آن آسیب رساندن به لوازم پیشنهاد نمی شود. 

و کال این کارتن به صورت اختصاصی کارتنی خالی و دارای مقاومت باال است که ابعاد مختلفی دارد  ،کارتن اسباب کشی

از محصوالتی  کارتن اسباب کشی از آن دسته    برای قرار دادن لوزام و وسایل منازل و ادارات تولید و به بازار عرضه می شود.

ها تهیه   کارتن فروشیهستند که امروزه بسیار طرفدار دارد. این محصول که مزایای بسیار زیادی دارد را می توانید از 

  نمایید.

 کارتن فروشیمعرفی شغل 

باشند می  جایی که    سیله ای بی ارزش و بی مصرف باشد و در هر موقع و هرشاید در ابتدا در نگاه بسیاری از افراد کارتن و

ارزش است و حتی   ابند که این وسیله چه قدر با ی می  کنند اما وقتی به این محصول احتیاج دارند در  توانند آن را تهیه 

 اید بدون اغراق بتوان گفت که از طال کمیاب تر است. ش 
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. ولی از  این عرصه مشغول به فعالیت بودند وجود نداشت و افراد کمی در  کارتن فروشی شغلی به نام در گذشته 

آنجایی که امروزه بسیاری از افراد به دنبال کارتن اسباب کشی هستند تا بتوانند بدون دردسر و آسیب دیدگی به وسایل  

در کل دنیا  کارتن فروشیبه همین علت امروزه بسیاری از افراد به شغل تولید کارتن و مقوا و خود جابه جا شوند 

 مشغول هستند. 

  کارتن فروشی در کل دنیا رایج شده است و شغل از این رو امروزه صنایع بسته بندی و تولید کارتن اسباب کشی 

چرا که این محصول امروزه برای کوچکترین حمل و نقل   یکی از شغل های مناسب و پردرآمد دنیا محسوب می شود.

گیرد. لذا بسیاری از کارخانه ها و حتی برندهای معروف دنیا برای  فاده قرار می مورد است ها و جابه جایی های لوازم

 کشی و لوازم بسته بندی سرمایه گذاری نمودند. تولید کارتن اسباب

در ایران نیز برای رفاه حال مشتریان شرکت های بزرگ و معتبر زیادی در این صنف مشغول به کار شدند که شرکت 

   می باشد. کارتن فروشیکارتن بار یکی از معتبرترین و بزرگترین شرکت هایی است که در ایران مشغول به کار 

یک شغل نمی باشد بلکه یک حرفه بسیار مهم  و فروش کارتن های اسباب کشی فقط  کارتن فروشیامروزه دیگر 

چرا که با توجه به نیاز بازار و مشتریان به این کارتن ها بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها  بسیار مهم و بزرگ است.

 اقدام به تولید و ساخت انواع کارتن های اسباب کشی نمودند.

 شرکت کارتن بار در فروش کارتنشغل 

کارشان با بسته بندی و کارتن های اسباب کشی است و  آسایش حال مشتریان و افرادی که سراین شرکت در جهت 

غوب ترین رمحیط و امکانات و محصوالتی را فراهم کرده است که مشتریان بتوانند با خیالی آسوده و قیمتی مناسب م

هستند دو نوع   کارتن فروشی  معموال شرکت هایی که مشغول به  و با کیفیت ترین کارتن ها را خریداری نمایند.

و کارتن های اسباب کشی مخصوص ادارت و   کارتن برای فروش دارند. کارتن های اسباب کشی مخصوص منازل 

 سازمان ها.
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رد  وانواع کارتن اسباب کشی مخصوص ادارات نظیر کارتن زونکن در تعداد مختلف، کارتن کیس، کارتن کیب  نیز   این شرکت

عالوه بر کارتن های اسباب کشی مخصوص شرکت ها و ادارت    همچنین و کارتن پرونده را تولید و به بازار عرضه می کند.  

 انواع کارتن اسباب کشی منازل در سایزهای مختلف از دیگر محصوالت این شرکت می باشد. تولید 

مختلف تولید می کند چرا که برخی از وسایل ها و ابعاد ارتن اسباب کشی منازل را در سایزاز آن جهت این شرکت ک

منازل مانند کتاب ها و شکستنی ها نیازمند کارتن های کوچک و متوسط هستند و برخی از وسایل نظیر ظروف و قابلمه  

 ها و لوازم برقی نیازمند کارتن های بزرگ می باشند.

یز کوچک باشند چه در سایز های بزرگ. این شرکت  در کل چه ارتن ها برای ادارات باشند و چه برای منازل چه از نوع سا

همچنین عالوه بر این ویژگی این شرکت تمام  از مواد اولیه درجه یک برای تولید تمام این محصوالت استفاده می کند. 

ید. کارتن های خود را پنج الیه تولید می کند تا در برابر هر ضربه ای مقاوم باشد و از آسیب دیدگی لوازم جلوگیری نما

 بنابراین این کارتن های با کیفیت مناسب ترین محصول برای اسباب کشی و جابه جایی لوازم می باشد.

 بسته بندیو  کارتن فروشیاهمیت وجود شغل 

شاید با این جمله همه موافق باشند که اسباب کشی یکی از پردردسرترین و پراسترس ترین کارهای زندگی   •

به جایی آسیبی به لوازم و   س ها به این دلیل است که در حین اسباب کشی و جااست و تمام این دردسرها و استر

از مهم ترین وسایلی که در این مواقع بسیار کارآمد است کارتن های استاندارد مخصوص اسباب    تجهیزات وارد نشود.

 که این نوع کارتن ها فقط می توان از شرکت های تولید و فروش کارتن و بسته بندی پیدا نمود. کشی است. 
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کارتن های اسباب کشی و دیگر    در این زمینه به افراد داشته است تولید   وشیرتن فرکااز مهم ترین خدماتی که شغل   

م بسته بندی است که افراد بتوانند با نظم خاصی وسایل خود را بدون استرسی از آسیب دیدگی آن ها بچینند و جابه  لواز

 جا کنند.

  بین افراد برخوردار است.به همین دلیل است که امروزه این شغل از اهمیت و جایگاه خاصی در 

 کاربردهای کارتن اسباب کشی

این کارتن ها چند الیه هستند و ما بین الیه   امروزه کارتن های اسباب کشی در حمل و نقل بسیار استفاده می شوند 

دن وسایل و آسیب رداشتن این خاصیت به این دلیل است که از ضربه خو های آن ها فضای خالی وجود دارد که این و 

رسیدن به آن ها جلوگیری شود به همین دلیل است که این محصول توانسته نظر اکثر مصرف کنندگان را به خود جلب 

 د زیر اشاره نمود: ربردهای این کاال می توان به مواراز کا کند.

 بسته بندی کیف و کفش   •

 بسته بندی البسه  •

 بسته بندی مواد غذایی  •

 بسته بندی لوازم برقی منزل  •

 بندی لوازم کوچک و ریزبسته  •

 بسته بندی ظرف های شیشه ای و چینی و شکستنی آشپزخانه  •

 ...  و •

 تهیه کارتن های اسباب کشی

که   کارتن فروشیمرغوب ترین و باکیفیت ترین کارتن های اسباب کشی و حمل وسایل را می توان از شرکت های 

چرا که این شرکت ها با توجه به  م بسته بندی هستند تهیه نمود. د کارتن های اسباب کشی و دیگر لوازمشغول به تولی

که یکی از   ا را تولید و در دسترس مشتریان قرار می دهند.نیاز بازار و رفاه حال مشتریان انواع و اقسام این کارتن ه 

 شرکت های بزرگی که در این عرصه مشغول است شرکت کارتن بار است.
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در صورتی  این شرکت عالوه براین خدمات برای رفاه حال بیشتر مشتریان اقدام به ایجاد سایت اینترنتی نمود تا مشتریان  

بتوانند به صورت آنالین محصوالت این شرکت را مشاهده و  که نتوانند به صورت حضوری به این شرکت ماجعه کنند 

به اینترنت دسترسی ندارند می توانند با تماس های تلفنی   محصول مورد نظر خود را سفارش دهند. حتی افرادی که 

 سفارشات خود را انجام دهند.

مشغول به فروش انواع کارت های حمل و نقل با کیفیت باال و قیمت مناسب است که تمام  کارتن فروشی این شرکت 

های بارز این شرکت این است   از ویژگی  فارشات مشتری ها را در سریع ترین زمان ممکن به دست مشتریان می رساند.س 

که در ابتدای سفارش هیچ هزینه ای را از مشتری دریافت نمی کند و پس از تحویل سفارش به مشتری و رضایت مشتری  

 هزینه را دریافت می کند.

  امروزه دیگر مثل گذشته نیست که برای تهیه کارتن خالی به سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها رفت و کارتن های چیپس

و موز را خرید. امروزه به راحتی و فقط با یک شماره تماس می توان کارشناسان و مشاوران این شرکت تماس حاصل 

 بهترین و با کیفیت ترین کارتن های خالی که مخصوص اسباب کشی و حمل و نقل است را تهیه نمود. نمود و 
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غول به این کار هستند آشنا شدید و متوجه  و کاربرد این شغل و شرکت هایی که مش کارتن فروشی حال که با شغل 

به راحتی    ب کشی ها بسیار حائز اهمیت هستند شدید که این شرکت ها مشغول به تولید کارتن هایی هستند که در اسبا

 می توانید این محصول را از این شرکت سفارش دهید. 

 

 

نقل وسایل و تجهیزات  هم در زمان اسباب کشی و حمل وشما می توانید با سفارش و خرید این محصول از این شرکت 

حمل و نقل خود را سریع تر و راحت تر به انجام  سیب دیدگی و برخورد با در و دیوار محفوظ نگه دارید و هم خود را از آ

شی کوتاه تر باشد هزینه ای که باربرها می گیرند نیز کمتر است. رسانید. همان طور که می دانیم هرچه زمان اسباب ک

کارتن های اسباب کشی تولید شده    پس خرید این محصول برای افراد مقرون به صرفه و باعث کاهش هزینه ها می شود. 

یت کامل را  از شرکت کارتن بار تضمین شده است و تمام مشتریانی که از از محصوالت این شرکت استفاده کرده اند رضا

 از این محصوالت دارند.

 اهمیت کارتن فروشی برای مشاهده مقاله در سایت لطفا کلیک کنید . 
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