
 

 

 خرید سایبان مغازه 

از مجموعه ایران سایه می تواند به عنوان بهترین   (Buy shop canopiesخرید سایبان مغازه ) 

زیرا این مجموعه با استفاده از مواد اولیه  خریدهای انواع سایبان برای شما مشتریان محترم محسوب شود 

مرغوب و تکنولوژی روز دنیا بهترین محصوالت را طراحی و تولید می نماید.مجموعه ایران سایه با کادر  

 حرفه ای و متخصص انتخاب و خرید سایبان مغازه را برای شما عزیزان آسان کرده است. 

سایبان  اوان در طراحی و تولید سایبان برقی مغازه ، مجموعه ایران سایه با سال ها تجربه و فعالیت فر

، سایبان برقی بازویی، سایبان پارکینگ خودرو و غیره و ارائه خدمات با کیفیت در زمینه  برقی دوطرفه

اهد کرد.برای دریافت اطالعات بیشتر در  تعمیر و سرویس انواع سایبان شما عزیزان را راهنمایی خو

 رابطه با خرید سایبان مغازه و سایر محصوالت ایران سایه با ما همراه باشید. 

 تبلیغاتی  خرید سایبان مغازه  مزایای

یکی از شیوه های تبلیغات محیطی، که تبلیغ بر روی سایبان مغازه سر در فروشگاه ها است    سایبان مغازه
که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد سایبان مغازه ،مورد توجه بسیاری از مدیران بازاریابی و  

ی کاربردی  به دلیل.  برخی از مزیتهای سایبان مغازه تبلیغاتی به شرح زیر است .تبلیغات قرار گرفته است 
هم در حالت باز و   فروشگاهی  سایبان تبلیغاتی .بودن سایبان مغازه تبلیغاتی استقبال زیادی از آن می شود 

سایبان مغازه تبلیغاتی به دلیل داشتن ساختار غیر مسطح   .هم در حالت جمع شده نمایانگر تبلیغات شماست 
، از تمام زوایا جنبه تبلیغاتی خود را حفظ کرده و حتی برای عابران پیاده نیز قابل رویت   و ارتفاع پایین 

 .است 

سایبان   .نسبت به بیلبورد و تابلوهای فلکسی فیس در بر دارد  سایبان مغازه تبلیغاتی هزینه بسیار کمتری 
مغازه تبلیغاتی قابلیت چاپ سیلک اسکرین و دیجیتال را داراست و حتی می توان تصویر مورد نظر را  

سایبان مغازه تبلیغاتی   .بصورت چهار رنگ و با وضوح باال بر روی سایبان مغازه تبلیغاتی چاپ نمود 
س از کثیف شدن هزینه تعویض را به صاحبان آگهی تحمیل نمی کند و با یک  قابل شستشو است و پ

و از همه مهمتر اینکه بر خالف تابلوهای    شستشوی ساده نمای اولیه سایبان مغازه تبلیغاتی باز خواهد گشت 
سر در فروشگاه ها ، برای تبلیغات بر روی سایبان مغازه ، عوارضی از سوی شهرداری دریافت نمی  

 . شود 

افتخار همکاری با بسیاری از شرکت های معتبر صنایع غذایی ، آرایشی و   ایران سایه  ایبان مغازه س
بهداشتی ، لوازم خانگی و … را داراست و امید است در آینده ای نزدیک افتخار همکاری با شما را نیز  

سایبان مغازه تبلیغاتی ، تولید کننده انواع سایبان مغازه کالسکه  .در کارنامه فعالیت های خود داشته باشیم
ای، سایبان مغازه تبلیغاتی ساده و تصویری ، سایبان مغازه بازویی ) سایبان برقی مغازه ( در طرح ها و  

 . رنگهای متنوع متناسب با مکان و سلیقه شما مشتریان عزیز 

 قیمت سایبان مغازه 

سایبان مغازه فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته می شود که با توجه به آن می توان قیمت  برای تعیین قیمت  
نهایی خرید سایبان مغازه را محاسبه کرد.عوامل موثر بر قیمت سایبان مغازه یا فروشگاهی شامل  نوع  

متراژ  ارچه سایبان،ماده اولیه به کار رفته در طراحی و تولید سایبان، ابعاد و اندازه سایبان، جنس پوشش یا پ
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و مساحت فضای مورد نظر، نصب موتور یا تجهیزات مختلف سرمایشی و گرمایشی بر روی سایبان،  
 نصب سنسور یا سیستم های کنترل از راه دور و غیره  

با در نظر گرفتن این موارد می توان قیمت محصوالت شرکت های تولید کننده سایبان را محاسبه  
نیز در این زمینه با بهره گیری از افراد متخصص و مجرب ، برخورداری از  کرد.مجموعه ایران سایه 

 تکنولوژی های به روز دنیا توانسته است محصوالت با کیفیت و مرغوبی را تهیه و تولید نماید. 

برای دریافت اطالعات تکمیلی و اطالع از لیست قیمت محصوالت ایران سایه می توانید با مراجعه به  
سایه و مشاوره با کارشناسان بخش فروش بهترین انتخاب و خرید سایبان مغازه را داشته  وبسایت ایران 

و ثابت   سایبان اتوماتیکباشید.همکاران ما در هر زمان با صبوری شما را در زمینه انتخاب و خرید 
 راهنمایی خواهند کرد. 

 فروش سایبان مغازه ارزان 

ایران سایه با فعالیت گسترده در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی و سایبان ثابت در ایران و  
ارائه خدمات برتر و با کیفیت به مشتریان توانسته است رضایت آن ها را جلب نماید و با فروش محصوالت  

رمز موفقیت آن می باشد  مشتریان خود را راضی نگه دارد.فروش منصفانه مجموعه ایران سایه با کیفیت 
زیرا کارشناسان بخش فروش با در نظر گرفتن شرایط موجود بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را به  

 مشتریان معرفی می کنند. 

برای دریافت اطالعات بیشتر می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین بخش فروش سایبان  
باشید.همکاران ما با توجه به سلیقه و میزان بودجه در نظر گرفته از سوی   برقی یا ثابت مغازه در ارتباط

 مشتری بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را به آن ها پیشنهاد می دهند. 

 نصب و راه اندازی سایبان مغازه 

یکی از خدمات برتر مجموعه ایران سایه نصب و راه اندازی سایبان مغازه در مجموعه ایران سایه  
این مجموعه با برخورداری از افراد آموزش دیده و مجرب می تواند در کمترین زمان ممکن با هزینه  است.

 مناسب سایبان برقی و سایبان ثابت را در محل نصب و راه اندازی کند. 

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه خدمات نصب و راه اندازی انواع سایبان و هزینه های جانبی آن  
ا مشاوریه و کارشناسان مجموعه ایران سایه در تماس باشید.آن ها با بررسی شرایط محیط و  می توانید ب

 آب و هوایی بهترین محصوالت را به مشتریان محترم پیشنهاد می دهند.  

 نمایندگی خرید سایبان مغازه

خود   ایران سایه جهت دسترسی راحت و آسان مشتریان خود در سراسر نقاط ایران نمایندگی های رسمی 
را ایجاد کرده است که شرایط را برای انتخاب و خرید سایبان مغازه و سایر محصوالت این مجموعه برای  
مشتریان آسان کند.نمایندگی های رسمی مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص آماده ارائه  

 خدمات و محصوالت با کیفیت به مشتریان می باشند. 
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و سایبان ثابت و دریافت   سایبان برقی تر در زمینه طراحی و ساخت انواع برای دریافت اطالعات بیش
آن می توانید با مراجعه به وبسایت ایران سایه  خدمات تعمیر و سرویس سایبان و تعویض و تعمیر قطعات 

با مشاورین و کارشناسان ما در تماس باشید . همکاران ما در هر زمان با بررسی نکات الزم بهترین و  
 مطمئن ترین محصوالت تولید شده توسط مجموعه ایران سایه را به شما معرفی می کنند. 
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