
 

 

 خرید سایبان تبلیغاتی  

با مشاوره و   از مجموعه ایران سایه  ( Buy advertising canopiesخرید سایبان تبلیغاتی ) 

مشتریان بهترین  راهنمایی همکاران ما انجام می شود .آن ها با بررسی شرایط آب و هوایی و میزان بودجه  

و با کیفیت ترین محصوالت را به آن ها معرفی می کنند.شما می توانید برای خرید سایبان تبلیغاتی مطمئن  

 به وبسایت ایران سایه مراجعه فرمایید. 

مینه طراحی و تولید انواع سایبان ثابت و سایبان برقی در ایران  زایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت در  

حرفه ای و متخصص در این زمینه توانسته است محصوالت با کیفیت و مرغوبی را برای مشتریان  با کادر  

خود داشته باشد.برای دریافت اطالعات تکمیلی می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید.  

 همکاران ما آماده پاسخگویی به  تمام سواالت شما عزیزان می باشند. 

 بان تبلیغاتیمزایای خرید سای

سایبان تبلیغاتی یکی از انواع سایبان های ثابت و سایبان برقی محسوب می شود که امروزه طرفداران  

تبلیغاتی در مقایسه با سایبان ثابت تبلیغاتی محبوبیت   سایبان برقیبسیاری برای خود پیدا کرده است .

صب موتور الکتریکی بر روی آن باز و بسته شدن سایبان آسان تر و بدون مشکل  بیشتری دارد زیرا با ن

انجام می شود.بسیاری از افراد به دنبال خرید سایبان تبلیغاتی برقی هستند تا به راحتی بتوانند آن را باز  

 وبسته کنند. 

شاره کرد.سایبان تبلیغاتی  از دیگر مزایای خرید سایبان برقی می توان به مقرون به صرفه بودن تبلیغات آن ا 

در مقایسه با سایر تبلیغات موجود در سطح شهر قیمت کمتری دارد و برای مدت زمان بیشتری می توان  

از آن استفاده کرد.بسیاری از کسانی که قصد تبلیغات برند یا کسب و کار خود را دارند به دنبال خرید  

 سایبان تبلیغاتی برای مغازه خود هستند . 

بلیغاتی عالوه بر زیبایی و ایجاد سایه و خنک کردن فضای داخلی مغازه یا فروشگاه با چاپ برند  سایبان ت

و لوگوی کسب و کار تبلیغات را با هزینه کمتر برای مدت طوالنی انجام می دهد.مجموعه ایران سایه با  

تکمیلی می توانید با  سال ها تجربه در این زمینه می تواند شما را راهنمایی کند.برای دریافت اطالعات 

 مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید. 

 نکات مهم در خرید سایبان تبلیغاتی 

مهم ترین نکته در زمان خرید سایبان تبلیغاتی توجه به نوع سازه و مواد به کار رفته در ساخت سایبان می  

سایبان تبلیغاتی به این مسئله  باشد.جنس پوشش و پارچه سایبان نیز اهمیت دارد و بهتر است در زمان خرید  

توجه داشته باشید تا مشکلی در مورد نفوذ رطوبت و ایجاد سایه و سایر مشکالت مربوطط به باز وبسته  

 شدن سایبان نداشته باشید. 

سان متخصص بهترین  زیر نظر مشاورین و کارشنابا بهره گیری از تکنولوژی مدرن    ایران سایه مجموعه  

و با کیفیت ترین محصوالت را طراحی و به بازار فروش عرضه می کنند.برای دریافت اطالعات بیشتر  

   در این زمینه می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با کارشناسان بخش فروش ما در تماس باشید.

 عوامل موثر بر قیمت سایبان تبلیغاتی 
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عوامل مختلفی تاثیر می گذارند ، در این میان   سایبان اتوماتیک ایبان های ثابت و در تعیین قیمت انواع س 

می توان به مواد اولیه به کار رفته در تولید سایبان، جنس پوشش یا پارچه سایبان، نوع و کاربرد سایبان،  

نصب تجهیزات و سیستم های هوشمند بر روی سایبان، برند و شرکت تولید کننده سایبان،ابعاد و اندازه  

 د. سایبان و غیره اشاره کر

برای دریافت لیست قیمت محصوالت ایران سایه و خرید سایبان تبلیغاتی از مجموعه ایران سایه می توانید  

با مراجعه به وبسایت می توانید با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید.همکاران ما در این مجموعه  

 سایبان تبلیغاتی راهنمایی خواهند کرد. با صبوری و دقت فراوان شما را در زمینه انتخاب و خرید 

 نصب و راه اندازی سایبان تبلیغاتی 

همان طور که می دانید از سایبان به منظور جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب و بارش باران و برف در  

فصل های مختلف سال برای پوشش فضای باز بیرون ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی، تفریحی و  

ستفاده می شود.برخی از این نوع سازه ها را می توان با چاپ برند یا لوگوی کسب و کار به  گردشگری ا

 عنوان تبلیغات استفاده کرد که قیمت آن باالتر از سایر سایبان های برقی و سایبان ثابت می شود. 

یرید زیرا  برای نصب و راه اندازی سایبان بهتر است از افراد متخصص و با تجربه در این زمینه کمک بگ

ان ها با تجربه کاری و ابزار آالت مخصوص خود می توانند انواع سایبان تمام اتوماتیک و سایبان ثابت  

نصب    بدون کوچکترین مشکلی در زمان باز و بسته شدن   را در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه مناسب 

 و راه اندازی کنند. 

 فروش سایبان تبلیغاتی ارزان

یه با استفاده از متلایر با کیفیت محصوالت مرغوب ، مطمئن ، مقاوم را برای عرضه به  مجموعه ایران سا

بازار فروش طراحی و تولید می کنند.این مجموعه با بهره گیری از دانش روز دنیا و تجهیزات مدرن زیر  

، سایبان برقی بازویی، سایبان مغازه یا  سایبان برقی دوطرفهنظر کارشناسان فنی و مهندسی خود بهترین 

 فروشگاهی ، سایبان تبلیغاتی ارزان، سایبان پارکینگ خودرو را طراحی و تولید می کند. 

شما می توانید برای خرید سایبان تبلیغاتی خود به وبسایت این مجموعه مراجعه فرمایید و با ثبت سفارش  

ن محصول را از این مجموعه خریداری فرمایید.هدف مجموعه ایران سایه جلب رضایت مشتریان  خود بهتری 

 با ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت است. 

 نمایندگی فروش سایبان تبلیغاتی 

سال تجربه در زمینه ساخت سایبان تبلیغاتی، مفتخر است سایبان    20ایران سایه با بیش از    سایبان تبلیغاتی
تبلیغاتی شرکت های سایبان تبلیغاتی ال جی ، سایبان تبلیغاتی دبش ، سایبان تبلیغاتی کالس نو، سایبان  

و ضمانت خدمات پس از  تبلیغاتی قائم در و ... همکاری دارد و سایبان تبلیغاتی خود را با کیفیت کم نظیر  
 . فروش سایبان تبلیغاتی به مشتریان خود عرضه مینماید 

قادر است در تمام نقاط کشور عزیزمان ایران با استفاده از کادری با تجربه و    سایبان تبلیغاتی ایران سایه 
سال سابقه    20ز  سایبان تبلیغاتی ایران سایه با بیش ا.سایبان تبلیغاتی خود را ارایه نماید  مهارت باال خدمات 
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فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان های تبلیغاتی عنوان مبدع بسیاری از انواع سایبان تبلیغاتی  
 .برقی را یدک می کشد 

ال جی،سایبان تبلیغاتی   سایبان تبلیغاتیسایبان تبلیغاتی ایران سایه تاکنون با شرکت های بزرگی از جمله 
همراه اول، سایبان تبلیغاتی ایرانسل، سایبان تبلیغاتی کوکاکوال و... طرف  سامسونگ، سایبان تبلیغاتی 

کارگاه طراحی و تولید و تیم های نصب کننده   2اکنون فعالیت این شرکت متمرکز در .قرارداد بوده است 
 .سایبان تبلیغاتی مربوطه می باشد 

   

 


