
 دستگاه بنر

 .یکی از ضروریات به نظر می رسد دستگاه بنر خریدتحقیقات قبل از 

 .با توجه به تنوع دستگاه مشاوره و تحقیق قبل از خرید ، امری ضروری به نظر می رسد که باید به آن دقت ویژه ای شود

  .کار می کرده است دستگاه بنر مشورت البته باید از افراد متخصص صورت بگیرد. هر فردی که زمانی با

 .گزینه ی خوبی برای مشورت نیست و بهتر است افراد امین و متخصص برای مشورت انتخاب شوند

 

  .دستگاه بنر موارد مختلفی در خرید

 :نقش دارند که می توان به مواردی مثل موارد زیر اشاره کرد

 قیمت دستگاه 

 بازار کار در شهر یا منطقه نصب 

 میزان کارکرد روزانه دستگاه 

  شده چاپ هر متر بنرقیمت تمام 

 بازگشت سرمایه 

 و .... 

 .همه این موارد مهم است اما برخی از خریداران بر روی برخی از آن ها تاکید ویژه ای دارند

 .یکی از مواردی که گاهی خریداران را در انتخاب دستگاه بنر به غلط می اندازد، میزان کارکرد دستگاه است

 .میزان کاکرد روزانه به این معنا است که دستگاه خریداری شده قرار است روزانه چند متر چاپ بزند

ساعت کاری چقدر است. البته توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد و باید  8در واقع توان اسمی دستگاه بنر مورد نظر در 

 .دقت شود اما حساسیت بر روی آن آنقدرها هم صحیح نیست

کونیکا  وان اسمی چاپ کمتری نسبت مدل های دیگر دستگاه ها مثل دستگاهت E دستگاه چاپ بنر کونیکا سری مثال برای

 .دارد Z سری
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 .قیمت گران تری دارد Z این تفاوت البته در قیمت نیز ظاهر شده است و دستگاه بنر سری

می زند، بر روی میزان کاری   حال باید در هنگام مشورت، خریدار به جای حساسیت بر روی اینکه دستگاه چند متر چاپ

گیرد متمرکز شود. این نکته بسیار مهمی است که قطعا در مقاالت مجزای بعدی به آن اشاره که می تواند برای دستگاه ب

 .خواهیم کرد

مجموعه سیمای شهر با استفغاده از تکنسین ها و متخصصین حرفه ای در زمینه دستگاه بنر توانسته رضایت مشتریان و 

 .خریداران را در هنگام مشاوره رایگان جلب نماید

 .هم اگر قصد خرید دارید از شرایط ویژه مشاوره رایگان خرید مجموعه سیمای شهر بهره مند شوید بهتر است شما

 


