
رولیبنر چاپ   

و برای مناسبت ها و همایش ها بسیار مناسب  شودمیدر هر دو سمت چاپ ول آپ ربنر رولی، بنر استند یا بنر 

. جا به جایی و کندمییقه مشتری تغییر دو متر است و عرض آن بر اساس سل معموالًرول  استندهستند. بنر 

چندین بار از آن ها استفاده کرد.  توانمینصب بنر رولی بسیار راحت است و   

فکر چاپ چاپ بنر رولی تا یک اندازه خاصی امکان پذیر است و اگر این اندازه برای شما مناسب نیست باید به 

 بنر اختصاصی از نوع دیگری باشید.

 

 چاپ بنر پاپ آپ

مخاطبان )پلی استر( و هدف اصلی آن جلب توجه  شودمیاز پارچه ساخته  معموالً پاپ استندبنر پاپ آپ یا بنر 

آن ها را جا به جا  توانمیو  شودمیدر غرفه های نمایشگاه استفاده  معموالًپاپ  استندبا سایز بزرگ است. از بنر 

د توانمیکرد و غرفه را در مکان های مختلف برگزار کرد. بند استند پاپ بسیار بزرگ تر از بنر رولی است و 

و نصب آن به راحتی بنر رولی نیست اما با این حال نصب بنر پاپ فضای بیشتری را اشغال کند اما جا به جایی 

.کشدنمیتر از چند دقیقه طول آپ بیش  

 

 چاپ بنر نشست خبری

موقعیتی است که خبرنگاران و عکاسان در آن یکی از نیاز های اصلی هر مناسبت و چاپ بنر استند کنفرانس 

ری با مربیان فوتبال بپس زمینه عکس های فرش قرمز یا پس زمینه نشست خدر  معموالًحضور دارند. این بنر را 

وجود دارند، برند ها با چاپ بنر استند  عکاسدیده اید. در این مناسبت های خاص که تعداد زیادی خبرنگار و 

و افراد بیشتری با اسم و لوگو آن ها آشنا خواهند شد به همین دلیل  کنندمیاسم برند و محصوالتشان را وایرال 

های خبری وجود دارد. ستنشقابت سختی برای چاپ بنر در این ر  

 

 بنر پرچمی

. بنر شوندمیدر خیابان ها و پیاده رو ها دیده  معموالًپرچم بلواری مناسب فضای باز است و  چاپ بنر پرچمی یا

های پرچمی مناسب تبلیغات مغزه، نشان دادن آدرس، اعالم خبر یا ارسال پیام به مردم است. چاپ بنر پرچمی 

روی وینل چاپ  معموالً لفی استفاده شود و هیچ محدودیت خاصی ندارد. بنر پرچمی د به منظور های مختتوانمی



سخت نیست. برای  رسدمیتا با دوم باشد و در فضای باز سالم بماند. نصب بنر بلواری آنقدر که به نظر  شودمی

  ید دو بنر در دو طرف میله چاپ کنید.توانمیبنر پرچمی  تأثیرچند برابر کردن 

 

اربنر قاب د  

هایی که در  با قاب پوستر یا عکس ری نصب شود . هیچ فرقید دور هر نوع بنتوانمیه قاب بنر صبه طور خال

جلوه زیبا و حرفه ای به بنر است و  استفاده از قاب بنر روش خوبی است برای دادن یک .کندمیخانه دارید ن

و خراب کردن آن کار راحتی  شودمی.. پارچه بنر قاب دارد به هیچ عنوان چروک نکندمیدوام بنر را چند برابر 

 نیست.

 

باال معرفی کردیم تنها بنر های موجود در دنیا نیستند. چاپ بنر در انواع مختلف و سایز های بنر هایی که در  

سازی شده  شخصی د چاپ بنر اختصاصی وتوانمیو هر کسی بر اساس ایده و نیاز هایش  شودمیمختلف انجام 

انجام دهد. در بین همه روش های چاپ بنر و انواع بنر تعدادی از بقیه محبوب تر و شناخته شده تر هستند که 

و راهنمایی در زمینه چاپ بنر  برای اطالع بیشتر از قیمت چاپ بنر .ایمکردهدر این مقاله آن ها را معرفی 

ید با شرکت چاپ تورنگ تماس بگیرید.توانمی  

 

 

 


