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 2020رنگ سال  آبی کالسیک!

 

 

 

 برگزیده می شود.هر سال رنگی به عنوان رنگ سال همانطور که احتماال میدانید، 

 انتخاب این رنگ از آن جهت مهم است که صنعت مد در آن سال از این رنگ تبعیت می کند.

 با آغاز سال جدید میالدی طبق روال هر سال، رنگ سال نیز معرفی شد.

 با این مقاله همراه باشید تا در ابتدا کمی با تاریخچه انتخاب رنگ سال آشنا شوید.

 خواهیم پرداخت. 2020ی رنگ سال در ادامه نیز به معرف

 "آبی کالسیک"یا  PANTONE 19-4052را  2020دسامبر، کمپانی پنتون در همایشی، رنگ سال  4در روز 

 معرفی کرد.

 اما پیش از بررسی این رنگ بیایید نگاهی به تاریخچه انتخاب رنگ سال و کمپانی پنتون بیندازیم.

یک سیستم برای استاندارد  التحصیل رشته شیمی به نام الرنس هربرتیک فارغ   1963دهه ها پیش در سال 

کردن رنگ ها بنا نهاد. به این ترتیب به هر رنگ عددی اختصاص داده شد و دیگر قضاوت متفاوت هر فرد باعث 

اشتباه گرفتن رنگ ها نمیشد. نقطه عطفی در نام گذاری و شناخت رنگ ها! متعاقب این کار الرنس هربرت 

بنا نهاد. پانتون در ایالت نیوجرسی را از برادران لوین خریداری کرد و موسسه پانتون را  m&j Levineشرکت 

 به معنی همه رنگ هاست.
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این توصیفی است که کمپانی پانتون از رنگ آبی کالسیک ارئه  "یک حضور اطمینان بخش در ایجاد آرامش"

 داده است.

در نگاه اول شاید آبی کالسیک چندان شما را مجذوب خود نکند اما با گذشتن زمان به خوبی متوجه خواهید  

الری پرسمن مدیرعامل کمپانی پانتون در این  شد چرا کمپانی پنتون به این انتخاب شجاعانه دست زده است.

نشان دهنده نیاز ما به آرامش، اعتماد، رنگ ها بیان کننده احساسات ما هستند و این آبی خاص »رابطه میگوید: 

داریم توازن، تعادل و ثبات است. در این برهه از زمان که در حال وارد شدن به دهه جدید هستیم، دوست 

 احساس امنیت کنیم.«

 

 

 



 ترکیب شدن با سایر رنگ ها و ست پذیری ویژگی های اصلی این رنگ است. ،ظاهر دلنشین آبی کالسیک

لتریس ایسمن، رئیس اجرایی این پانتون میگوید: »ما در زمانی زندگی میکنیم که برای ادامه دادن بیشتر از هر 

ن رنگ آبی چیزی به اعتماد وایمان احتیاج داریم. نوعی ثبات و اعتماد به نفس در این رنگ هست، سایه ای از آ

 که همیشه به آن احتیاج داریم.«

را می پسندید و آن را در استایل خود قرار خواهید داد؟ 2020آیا شما رنگ سال 

 

 

 

 رنگ سال شرکت پنتون در سال های گذشته 


