
 

 

 قیمت سایبان برقی مغازه 

همگی ما بارها و بارها سایبان  (  Prices of electric canopies shopقیمت سایبان برقی مغازه ) 

بسیار قدم بزنیم انواع مختلفی از  مغازه را از نزدیک دیده ایم. هرگاه در یک مسیر دارای مغازه های 

سایبان مغازه ها را خواهیم دید. بایستی دقت نمود که سایبان مغازه تاثیر بسیار زیادی در نما و جذب و یا  

عدم جذب مشتری دارد. با توجه به این تفاوت در ظاهر سایبان مغازه ها، تفاوت در قیمت سایبان برقی  

 .مغازه ها نیز وجود دارند 

ده ایم که سایبان مغازه به عنوان سایبان تبلیغاتی کاربرد دارد. به جرات می توان گفت سایبان  بسیار دی
استفاده از سایبان مغازه سبب آسایش هر چه بیشتر کارکنان و  .مغازه بهترین سایبان جهت تبلیغات می باشد 

نع تهویه هوا نخواهد  مشتریان خواهد شد زیرا از تابش مستقیم خورشید جلوگیری کرده و در عین حال ما
شد. عالوه بر آن سایبان مغازه طول عمر لوازم موجود در ویترین مغازه را افزایش داده و مانع خرابی  

 .آنها می شود 

مجموعه ایران سایه با کادر حرفه ای و متخصص در زمینه طراحی و تولید انواع سایبان برقی مغازه ای،  
، سایبان برقی بازویی، سایبان برقی تبلیغاتی ، سایبان برقی تاشو و غیره توانسته  سایبان برقی دوطرفه

صرفه رضایت مشتریان خود را جلب  است در این سال ها با ارائه محصوالت با کیفیت و مقرون به 
 نماید.برای دریافت قیمت سایبان برقی مغازه با مشاورین ما در این مجموعه در تماس باشید. 

 عوامل موثر بر قیمت سایبان برقی مغازه 

 : در تعیین قیمت سایبان برقی مغازه عواملی تاثیر گذار است که در زیر به اختصار اشاره می کنیم

ی مغازه : آنچه مسلم است این است که سایز سایبان مغازه در قیمت سایبان برقی  سایز سایبان برق •
 .مغازه تاثیرگذار خواهد بود 

جنس پارچه بکار برده شده در سایبان مغازه : جنس چادر بکار برده شده در سایبان مغازه در   •
 .تعیین قیمت سایبان برقی مغازه تاثیرگذار خواهد بود 

: جنس فلز به کار برده در سایبان مغازه در تعیین قیمت سایبان برقی  جنس بدنه سایبان مغازه  •
 .مغازه تاثیر گذار خواهد بود 

عرضه کننده متنوع ترین سایبان برقی مغازه می باشد. برای اطالع از قیمت   ایران سایه سایبان برقی 
 با مشاورین و کارشناسان ما در مجموعه ایران سایه در تماس باشید. سایبان مغازه 

 قیمت نصب سایبان برقی مغازه

ایران سایه  نصب و اجرا سایبان برقی مغازه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این بخش از خدمات  
توسط افراد باتجربه و متخصص انجام می شود تا کوچکترین مشکل و خطایی در زمان باز و بسته شدن  
سایبان برقی مغازه به وجود نیاید.برای دریافت اطالعات الزم در زمینه قیمت سایبان برقی مغازه می توانید  

 . با مراجعه به وبسایت ایران سایه با مشاورین ما در تماس باشید 
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همکاران ما در زمینه طراحی و ساخت انواع سایبان برقی بازویی، سایبان فروشگاهی، سایبان دوطرفه،  
و سایر خدمات مربوط به سایبان از جمله   سایبان برقی فول باکسدرجه، سایبان کالسیک،  180سایبان 

نصب و اجرا انواع سایبان در محل، تعمیر و سرویس سایبان با استفاده از تجهیزات و تعویق قطعات  
 اورجینال می توانند شما را راهنمایی کنند. 

 فروش سایبان برقی مغازه 

سایه توسط افراد مختصص و مجرب در این زمینه انجام می شود.این  فروش سایبان برقی مغازه در ایران  
افراد با بررسی شرایط محیطی و میزان بودجه، نوع درخواست  و سلیقه مشتری ،شرایط آب و هوایی  

 منطقه می توانند بهترین و با کیفیت ترین نوع سایبان را به آن ها معرفی کنند. 

سایبان ثابت مغازه کمی باالتر است دلیل اصلی باالبودن قیمت سایبان  قیمت سایبان برقی مغازه در مقایسه با  
زمان باز و بسته شدن سایبان  نصب موتور الکتریکی بر روی آن می باشد زیرا با نصب موتور الکتریکی  

کوتاه و با امنیت و ایمنی بیشتری انجام می شود.برای اطالع از لیست قیمت سایبان برقی مغازه با همکاران  
 در مجموعه ایران سایه در تماس باشید. ما 

مجموعه ایران سایه با برخورداری از افراد متخصص در زمینه خرید و فروش انواع سایبان برقی و  
سایبان تمام اتوماتیک می تواند شما را راهنمایی کند.جهت برقراری ارتباط با بخش فروش سایبان برقی  

 در وبسایت در ارتباط باشید.  مغازه ایران سایه با شماره تماس های موجود 

 نکات مهم در انتخاب سایبان مغازه 

امروزه سایبان برقی مغازه یکی از کاالهای ضروری برای هر مغازه و فروشگاه محسوب می شود زیرا  
عالوه بر زیبایی و ایجاد سایه در محیط باعث خنک شدن فضای داخلی مغازه و جلوگیری از فساد مواد  

مغازه های فروش مواد غذایی می شود.همان طور که می دانید برای انتخاب و خرید سایبان  غذایی در 
 مغازه ابتدا باید به نوع سایبان توجه داشته باشید. 

و سایبان ثابت داشته باشیم.قیمت سایبان برقی   سایبان برقی سایبان های مغازه را می توان در دو نوع 
مغازه به دلیل نصب موتور الکتریکی بر روی سایبان کمی باالتر از سایبان ثابت می باشد.زیرا این موتور  

ان به  سهولت و راحتی را برای باز و بسته کردن سایبان مغازه ایجاد می کند.از سایبان برقی مغازه می تو
 عنوان تبلیغات کسب و کار و برند محصول مورد نظر استفاده کرد. 

اما به طور کلی عواملی که در تعیین قیمت سایبان مغازه یا فروشگاهی موثر هستند شامل نوع سایبان )  
همان برقی یا ثابت بودن سایبان ( ابعاد و اندازه سایبان، مساحت و متراژ فضای مورد نظر که قرار است  

بان بر روی آن نصب گردد، نوع و جنس پارچه به کار رفته در تهیه سایبان مغازه، نوع مواد اولیه که  سای
 در طراحی و ساخت سازه سایبان استفاده شده است. 

در این بخش هر آنچه که گفتیم بخشی از دنیای انواع سایبان است که هر روز در حال گسترش و پیشرفت  
دانش و اطالعات باال دارد و با زمان مناسب می توان به آن چیزی که نیاز  است.تمامی این خدمات نیاز به  

 دارید دست پیدا کنید. 
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 نمایندگی فروش سایبان برقی مغازه 

ایران سایه به منظور دسترسی راحت و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود و از همه مهم تر    مجموعه 
گی های رسمی خود را در شهرهای بزرگ ایران احداث  گسترش فعالیت های خود در سراسر ایران نمایند 

کرده است .نمایندگی های مجاز این مجموعه زیر نظر دفتر مرکزی مجموعه ایران سایه تمام محصوالت  
 و خدمات مربوط به مجموعه ایران سایه را تمام و کمال انجام می دهد. 

از خدمات برتر و با کیفیت این مجموعه    چنان چه قصد خرید محصوالت ایران سایه را دارید یا می خواهید 
بهره مند شوید می توانید با مراجعه به یکی از نمایندگی های رسمی ایران سایه تمام خدمات و محصوالت  
را دریافت نمایید.همکاران ما در این مجموعه آماده ارائه کلیه خدمات و محصوالت به شما عزیزان می  

 باشند.  

   

 


