شرکت نوین کنترل اریکه صنعت در پی همکاری مستمر با شرکت سیچر ایتالیا ) (sicer spaحدود
چهار سال است که اقدام به عرضه جوهرهای چاپ دیجیتال و افکت های خاص کرده است وهمواره
نتایج مثبت و موفقی در این بازار رقابتی به همراه داشته است.
هم اکنون واحد تولیدی این شرکت تحت نام "نوین سیچ سرام پارس “ اقدام به تولید جوهرهای
چاپ دیجیتال در کشور نموده است  .تولید جوهر با کیفیت مانند جوهر های مصرفی در اروپا مزایای
بسیاری داشته است که در اینجا چند مورد از آنها اجماالً ذکر شده است:
 این جوهرها از کیفیت و شدت رنگ ( )intensityباالتری نسبت به سایر جوهرهای موجود در
بازار برخوردار هستند که این امر بنا به نظر مشتریان موجب کاهش چشمگیر میزان مصرف و
به تبع آن قیمت تمام شده محصول نهایی(کاشی) خواهد شد  .اجرای طرح های تولیدی
کارخانجات قبل و بعد از لود جوهر این شرکت و الزام به کاهش درصد رنگ مصرفی به جهت
رسیدن به مرجع تولیدی گواهی بر این ادعا می باشد .
 با توجه به اینکه تولید جوهر براساس سفارش مشتری انجام می شود  ،جوهر همیشه به تاریخ
تولید روز در اختیار مشتریان قرارمی گیرد و مسئله تاریخ انقضا که یکی از دغدغه های
مهم کارخانه ها در خصوص مصرف جوهر می باشد مرتفع گردیده است چراکه مشتریان به
صورت نیاز هفتگی یا ماهیانه و در حجم کم مبادرت به سفارش جوهر می نمایند .

 به دلیل امکان آماده سازی سفارشات جوهر و تحویل آن در حجم کم و به صورت مستمر ،
نیاز به خرید و انبار کردن جوهر و متعاقبا فضا و شرایط نگهداری نمی باشند.

 مشتریان ضرورتی به پرداخت فاکتورهای با ارزش باال نخواهند داشت و پرداخت ها به صورت
فاکتورهای جزئی تر انجام می گیرد.

 در صورتیکه احیاناً جوهری پیش از سه ماه از تاریخ تولید در کارخانه مشتری بماند ،
می توانند به این واحد عودت دهند و جوهر به تاریخ تولید روز به جای آن دریافت نمایند.

 فاکتورهای صادر شده از این شرکت به صورت ریالی می باشند و تغییر نرخ ارز تأثیری در
مبلغ فاکتور نخواهد داشت و ثابت هستند .

 حجم باالی موجودی این شرکت (  ) 200 tonجهت اطمینان خاطر مشتریان از بابت عدم
کمبود جوهر با توجه به شرایط موجود کنونی در زمینه واردات از دیگر امتیازات این مجموعه
است.



اعزام کارشناس طراحی جهت ساخت پروفایل در زمان شارژ جوهر با یکی از بهترین نرم
افزارهای موجود در دنیا با هدف بهینه سازی مصرف جوهر.

 تامین افکت های چاپ دیجیتال عالوه بر عرضه جوهر از قبیل Luster , Sink, Matt,
 Glossy, whiteوSpecial red & green ink

 بازدیدهای دوره ای از خط لعاب کارخانجات مشتری توسط تکنسین های ایرانی و ایتالیایی

 واحد تولیدی نوین سیچ سرام پارس  ،مجهز به البراتوار تخصصی شسشتوی هدهای چاپ
دیجیتال می باشد که به عنوان یکی از خدمات این مجموعه آماده سرویس دادن به مشتریان
است.
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