
 چاپ نایلون رنگی چگونه انجام می شود

های  نایلون برای ارائه کاالهای خود به مشتریان به... ها و  ها، سوپرمارکت ها، فست فودها، داروخانه ها، مغازه بسیاری از فروشگاه

استفاده از چاپ نایلون رنگی برای ارائه تبلیغات و همزمان ارائه محصول یک ایده بسیار کاربردی است که . احتیاج دارند رنگی

شود، با چاپ یک  این نوع نایلون که تبلیغاتی محسوب می. های مختلف شده است چندین ساله باعث فروش محصوالت برند

 .شود سایر اطالعات مربوط به برند یا فروشگاه به مشتری ارائه می شعار خاص، لوگو، نام برند و

کنند و با دست به دست شدن میان افراد، نام برند را بر  ها با ظاهر جذابی که دارند مشتریان را به خود جذب می این نایلون

چاپ نایلون رنگی . کنند هایی استفاده می وندلیل نیست که بهترین برندها حتماً از چنین نایل اندازند؛ بنابراین بی ها می سر زبان

این راه یک بازاریابی بسیار . یک راهکار اقتصادی و کم هزینه است که برای مطرح کردن برند مورد نظر بسیار پرکاربرد است

د باید شود؛ چرا که شما برای تبلیغ روی یک بیلبور ها، علی رغم افزایش فروش می شود و باعث کاهش هزینه موثر محسوب می

 .هزینه زیادی متحمل شوید و ممکن است نتیجه مورد نظر را نیز به دست نیاورید

ترین و معتبرترین شرکت تولیدکننده پالستیک و چاپ نایلون رنگی است که طبق سفارش شما  شرکت فلکسو پالست بزرگ

روزترین تجهیزات و تولید انبوه، با به  ه از بهبندی، با استفاد این مرکز چاپ دسته. کند محصوالتی اختصاصی و با کیفیت ارائه می

توانید برای سفارش محصوالت ما با شماره  شما عزیزان می. کند ها و محصوالت خود را عرضه می ها نایلون ترین قیمت صرفه 

 .تماس حاصل فرمایید 09198583085  (و ) 02166499321 تماس دفتر فلکسو

 مزایای نایلون رنگی تبلیغاتی چیست؟

آید و در مقایسه با هر روش تبلیغاتی دیگر مثل تلویزیون، بیلبورد یا  یک روش تبلیغاتی خالقانه، ارزان و زیبا به حساب می

 .حتی صفحه اجتماعی بازدهی بیشتری دارد

 .کند کند و عالقه مشتریان را جذب می د باالیی ایجاد میعلی رغم اینکه هزینه کمی دارد، بازخور •

ها وجود دارد و در صورتی که کیفیت چاپ باال، و طراحی جذاب باشد  ها و متون بر روی این نایلون قابلیت چاپ انواع رنگ •

 .کند امکان استفاده مجدد دارد و چندین برابر بهتر برای شما کار می

را بر ... نایلون رنگی را به خوبی انجام داد و انواع اطالعات مثل اسم برند، نشانی، تلفن، لوگو و توان در هر ابعادی چاپ  می •

 .روی آن چاپ کرد

عالوه بر . ها مشتری از نایلون خریداری شده استفاده کند اثر ماندگاری دارد و ممکن است تا ماه ایلون تبلیغاتین چاپ بر روی •

 .شود این ممکن است مشتری نایلون را به فرد دیگری بدهد که باعث بازدهی بیشتر تبلیغات می
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 انواع نایلون رنگی تبلیغاتی

نایلون دسته موزی و دسته تقویت، نایلون . هر یک کاربرد خاص خود را دارند نایلون رنگی تبلیغاتی انواع مختلفی دارد که

های رنگی و شفاف آنها توسط فلکسو پالست  بندی و دسته رکابی پرکاربردترین انواع نایلون تبلیغاتی هستند که نسخه دسته

باعث بهبود کسب و کار و کیفیت فروش  تواند چاپ نایلون رنگی محسوب شود و اما نکته مهم در خرید آنها می. شود ارائه می

 :شویم مواردی که ذکر کردیم پرکاربردترین انواع نایلون هستند که در ادامه بیشتر با آنها آشنا می. شود می

ترین انواع نایلون فروشگاهی که معموال به صورت رنگی نیز ارائه  ترین و باکیفیت یکی از محبوب: نایلون رنگی دسته موزی 

علت . کند این نایلون ظاهر بسیار شکیلی دارد و در دست گرفتن آن حس بهتری ایجاد می. است نایلون دسته موزی شود، می

از نایلون دسته موزی در . ای شبیه به موز کوچک دارد این نام این است که دسته این نوع نایلون حفره گذاری این نایلون با نام

 .شود استفاده می... ها و  های لوازم بهداشتی، کتاب فروشی ها، فروشگاه ها، مغازه ها، بوتیک انواع فروشگاه

ی است با این تفاوت که یک الیه نایلون یا پالستیک اضافه نایلون دسته تقویت نیز همان نایلون دسته موز: نایلون دسته تقویت

شود بتوان کاالهای  همین الیه باعث می. در ناحیه دسته خود دارد که برای تقویت دسته و افزایش ظرفیت حمل بار آن است

مورد خرید نایلون دسته بهترین توصیه در . شود تری را با این نایلون جابجا کرد و البته باعث افزایش قیمت آن نیز می سنگین

 .موزی و دسته تقویت، چاپ نایلون رنگی در آنهاست که از جذابیت و زیبایی بیشتری برخوردار است

های رنگی محبوب هستند که به نایلون دسته زنبیلی نیز  های دسته بندی نیز نوع دیگری از نایلون نایلون: نایلون دسته بندی

ی باالتری برخوردارند و به علت جذابیت و زیبایی بیشتری که دارند، بیشتر برای حمل این نایلون از کالس کار. اند معروف

ها حمل  توان محصوالتی با وزن باال را با این نوع نایلون در واقع نمی. گیرند کاالهای سبک مثل پوشاک مورد استفاده قرار می

 .کرد

هایی که کاالی  ها، بوتیک و فروشگاه انجام داد و در داروخانه توان به بهترین صورت تبلیغات را بندی می از چاپ نایلون دسته

ها چاپ  های مورد نظرتان را به همراه برند کاال بر روی این نایلون ها و نوشته طرح. کنند مصرف کرد سبک و شیک ارائه می

بندی مقاوم  های دسته از نایلون توانید شایسته ذکر است که با سفارش از ما می. تری ارائه کنید کنید و به مشتری خدمات ویژه

 .کنند نیز استفاده کنید که دست کمی از نایلون دسته تقویت ندارند و وزن زیادی تحمل می

نایلون دسته رکابی یک نوع نایلون روزمره و بسیار ساده است که البته در صورت استفاده از چاپ نایلون : نایلون دسته رکابی

ها بسیار کم است و  قیمت این پالستیک. نایلون تبلیغاتی پرفروش و کارآمد تبدیل خواهد شد رنگی در این نوع نایلون، به یک

 .شود ها دیده می ای و مغازه های زنجیره کاربرد آنها تا حد زیادی در فروشگاه

 انواع چاپ نایلون رنگی
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تواند تاثیر زیادی بر فروش و کسب و  یاید، چاپ نایلون رنگی به صورت سفارشی و برندینگ، م همانطور که تا االن متوجه شده

شود که استفاده از روش مورد نظر تا حد زیادی به هزینه  های مختلفی انجام می اما چاپ نایلون رنگی با روش. کار شما بگذارد

 :ها شامل انواع متداول چاپ این نایلون. های مورد انتظار و کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد مورد نظر، طرح

 چاپ سیلک •

در این روش یک توری بر . شود چاپ سیلک با استفاده از یک دستگاه کوچک مکانیکی و به صورت نیمه اتوماتیک انجام می

کیفیت چاپ این روش از سایرین . شود ها بر روی نایلون می گیرد و با پاشیدن رنگ منجر به چاپ طرح روی نایلون قرار می

شد اما  البته قبالً از این روش بیشتر استفاده می. دارد برای تیراژهای کم کاربرد دارد کمتر است و به دلیل سرعت کمی که

 .امروزه کاربرد آن به حداقل خود رسیده است

 چاپ افست •

علت محبوبیت این نوع . چاپ افست برای چاپ نایلون رنگی، بسیار پرکاربرد است و درمیان مشتریان بسیار محبوب است

البته شایسته ذکر است که از چاپ افست برای چاپ نایلون با تیراژ . رغم کیفیت باالی چاپ آن استچاپ هزینه کم علی 

 .شود پایین استفاده می

 چاپ فلکسو •

گذاری آن با این نام، چاپ  ترین نوع چاپ است که علت نام توان گفت محبوب و مییک نوع چاپ بسیار با کیفیت  چاپ فلکسو

این روش بسیار سریع و کامالً اتوماتیک است و هزینه کمتری . پذیر پالستیکی و فوتوپلیمر است های انعطاف با استفاده از کلیشه

ها به صورت رولی وارد  در این روش نایلون. فاده کردتوان در تیراژهای باال از چاپ فلکسو به راحتی است ضمناً می. نیز دارد

ترین نوع چاپ  شرکت فلکسو پالست جدیدترین و پیشرفته. شود شوند و طرح مورد نظر بر روی آنها چاپ می دستگاه می

 .برد فلکسو را برای چاپ نایلون رنگی به کار می

 چاپ هلیو •

این . یک روش چاپ فوق العاده سریع و با کیفیت است که برای تیراژهای بسیار زیاد و حتی میلیونی کاربرد دارد چاپ هلیو

ای البته این نوع چاپ هزینه بیشتری بر. آل است روش برای کسانی که مایل به چاپ زیاد و بیشترین کیفیت هستند ایده

 .حل است مشتریان در بر دارد اما باید توجه کنید که برای تیراژهای بسیار باال بهترین راه

 سفارش نایلون رنگی

در واقع استفاده از نایلون رنگی بدون چاپ . گیرد سفارش چاپ نایلون رنگی به دو صورت اختصاصی و عمومی صورت می

و حتی اگر مایل به چاپ اختصاصی برند خود بر روی نایلون نیستید، بهتر تواند تا حد زیادی به فروش شما آسیب وارد کند  می

های  ها و کلیشه در چاپ عمومی از طرح. کنند استفاده کنید های عمومی که شرکت فلکسو پالست ارائه می است از طرح

 .گیرند قرار میهای مد نظر شما مورد استفاده  ها و نوشته شود اما در چاپ اختصاصی طرح ای استفاده می آماده
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چاپ عمومی نایلون هزینه کمتری در بر دارد اما بازدهی تبلیغاتی آن کمتر است و چاپ تنها به منظور افزایش زیبایی آن 

در چاپ اختصاصی لوگو، نوشته، شعار، نام برند و مشخصات فروشنده چاپ می شود و برای همه . گیرد مورد استفاده قرار می

شایشته ذکر است که تفاوت هزینه این دو نوع چاپ چندان زیاد نیست و قطعا چاپ . اصی الزم استها تولید کلیشه اختص این

 .اختصاصی بازدهی و کارایی بیشتری دارد

و با طرح و صورت عمومی و اختصاصی  مفتخر است که چاپ نایلون رنگی و انواع دیگر پالستیک را به شرکت فلکسو پالست

. کند های مورد نظر شما را نیز در آن لحاظ می کند؛ یک چاپ با کیفیت و کم هزینه که رنگ ابعاد مورد نظر مشتری ارائه می

توصیه . قیمت چاپ نایلون رنگی تا حد زیادی به جنس نایلون، نوع چاپ، تیراژ مد نظر شما و طرح مورد نظرتان بستگی دارد

قیمت کمتر، کیفیت را فدا نکنید و حتماً از چاپ اختصاصی نایلون که کاربرد بیشتری دارد استفاده  کنیم برای استفاده از می

 .کنید

در کمترین ( 16069091190و  12099466120)توانید با تماس با شماره تماس شرکت فلکسو پالست  شما عزیزان می

 .ل بگیریدزمان ممکن بهترین انواع نایلون رنگی را با چاپ مورد نظرتان تحوی
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