
برای کسب و کار ها وجود دارد که بهترین ساک تبلیغاتی چیست؟ حقیقت این است که هر  سؤالهمیشه این 

و اینکه بهترین بین آن ها کدام است بستگی به نیاز  دارندرا  نفواید و معایب خودشا تبلیغاتیکدام از ساک های 

تان باید با فواید و معایب تمام آن ها آشنا های شما دارد. برای انتخاب بهترین ساک تبلیغاتی مناسب نیازهای

ید. در ادامه لیست کاملی جمع آوری کرده ایم تا این انتخاب برای شما راحت تر شود.شو  

 

نخ پنبهساک تبلیغاتی   

هم به خاطر تنوع باالی در انواع مختلف در بازار موجود هستند و این  شوندمیساخته  ساک هایی که با نخ پنبه

صد  خواهندمیو برای برند هایی که  شوندمیطبیعی ساخته  از الیافپارچه های پنبه پارچه های پنبه ای است. 

احتی قابل شست و در صد ارگانیک و دوست دار محیط زیست باشند مناسب است. ساک تبلیغاتی نخ پنبه به ر

 شو است.

 

 فواید ساک تبلیغاتی نخ پنبه:

  شودمیقابل تجزیه است و از الیاف طبیعی ساخته 

  است بادواممحکم و 

 نرم و صاف است و زیر دست حس خوبی دارد 

 به راحتی قابل دسترسی است 

 قابلیت شست و شو  دارد 

 است در رنگ ها و طرح های مختلف موجود 

 قابلیت چاپ دارد 

 

 معایب ساک تبلیغاتی نخ پنبه:

 ضد آب نیست 

 پارچه سنگین وزنی است و حمل و نقلش هزینه بر است 

  نخ پنبه قابلیت چروک شدن و آب رفتن دارند 011پارچه های 

 



 ساک تبلیغاتی کنفی

گیاه کنف یکی از ی است. بادوامگیاه کنف بدون نیاز به آفت کش و سموم شیمیایی رشد می کند و گیاه بسیار 

ترین و بلندترین الیاف طبیعی را تولید می کند که بسیار محکم تر از الیاف پنبه هستند. پارچه  بادوامقوی ترین، 

رزان قیمت است زیرا در گیاه کنف نسبت به فضایی که در آن رشد می کند محصول زیادی کنفی بسیار ا

.دهدمی  

 

کنفی فواید ساک تبلیغاتی  

  در شرایط سخت و کم آب رشد کند تواندمیگیاه کنف 

 پارچه کنفی بعد از آماده شدن نرم و صاف است 

 شوندمیخشک  بسیاری از ساک های کنفی قابل شست و شو هستند و سریع 

  شوندمیالیاف کنف بعد از گذر زمان محکم تر 

  تر، ضد آب و نرم شود بادوامبا مواد دیگر مخلوط شود تا  تواندمیپارچه کنفی 

 

 معایب ساک تبلیغاتی کنفی

 شودمیهمه جا یافت نخاصی رشد می کند و  طکنف تنها در نقا 

 اگر پارچه کنفی آماده سازی نشود زبر و سخت است 

 بر اساس شرایط ممکن است هزینه بر باشد پارچه کنفی 

 

ی استرلساک تبلیغاتی پ  

پلی استر یک نوع پالستیک است و پارچه های بدون بافت پلی پروپلین یکی از بهترین پارچه های موجود در 

باند قیمت کمی دارند،  اتی هستند. پارچه های پلی استری مثل اسپانخرید و ساک تبلیغ بازار برای کیسه های

و ضدآب هستند. بادوامبسیار   

 

 فواید ساک تبلیغاتی اسپان باند



یافت استقابل باز  

 محکم است 

  شودمیدر رنگ های مختلف تولید 

  روی آن انجام شود تواندمیهمه انواع چاپ 

 

 معایب ساک تبلیغاتی اسپان باند

 قابل تجزیه در طبیعت نیست 

  شودمیبا مواد شیمیایی ساخته 

 نباید در ماشین لباسشویی شسته شود و تنها با دست قابل شست و شو است 

 

تا از محبوب ترین و  3ساک تبلیغاتی پارچه ای، ساک تبلیغاتی اسپان باند)پلی استری( و ساک تبلیغاتی کنفی 

ما دارد. بستگی به کسب و کار و سلیقه شخصی ش کامالًبا دوام ترین ساک دستی هستند. انتخاب بین آن ها 

با مجتمع چاپ تورنگ تماس بگیرید. توانیدمیبرای سفارش چاپ ساک دستی تبلیغاتی   

 

 

 


