Jasa Digital Printing Terbaik di Palangkaraya
Aktivitas pemasaran dan promosi merupakan kebutuhan penting dalam sebuah
organisasi ataupun bisnis. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat luas mengenai suatu hal agar mereka tertarik dengan apa yang
disampaikan. Informasi tersebut bisa berupa produk bisnis, informasi seputar
organisasi, atau penyelenggaraan sebuah kegiatan.
Demi menarik antusias banyak orang, promosi dilakukan dengan berbagai cara. Tidak
hanya menggunakan media sosial dan media cetak, media promosi menggunakan
baliho, spanduk, brosur, banner, atau umbul-umbul yang juga tidak ketinggalan untuk
digunakan.
Dalam mencetak media promosi tersebut, metode percetakan menggunakan digital
printing banyak diminati karena hasilnya yang bagus dan proses cetaknya yang lebih
cepat. Keuntungan digital printing dibandingkan dengan teknik cetak analog di
antaranya:
▪

Gambar yang dihasilkan lebih rapi

▪

Proses pengerjaannya lebih cepat, namun tentu tetap bergantung pada jumlah,
gambar, dan kombinasi warna

▪

Biaya produksi lebih murah

▪

Bisa mencetak dalam jumlah sedikit

▪

Pilihan warna lebih bervariasi

▪

Desain bisa diubah dengan mudah sesuai dengan keinginan

▪

Ramah lingkungan, karena dengan digital printing lebih menghemat kertas dan
tinta.

▪

Berkualitas tinggi. Teknik digital printing dapat menghasilkan cetakan dengan
warna yang tajam dan jernih.

Perlu diketahui, teknik digital printing ini sangat bergantung pada file desain. Ketika
Anda ingin mencetak dengan teknik ini, pastikan Anda sudah menyiapkan file dengan
kualitas yang bagus dan resolusi besar. Jika tidak, saat dicetak, gambar kemungkinan
besar akan pecah dan warnanya pudar dan kurang tajam.

Namun di SimMax Digital Printing, Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut.
Jika Anda kurang baik dalam hal desain, kami juga melayani pembuatan desain
sekaligus pencetakannya.
Digital Printing Indoor atau Outdoor
Digital printing indoor atau outdoor yang digunakan sebagai media promosi ini di
antaranya adalah banner, spanduk, backdrop, dan baliho. Digital printing jenis ini
biasanya

dicetak

pada

media

plastik,

nylon,

vinyl,

dan

lain

sebagainya.

Pengaplikasiannya berbeda-beda, sesuai dengan fungsi yang dimiliki media promosi
tersebut.
Banner, yang sifatnya fleksibel dan mudah dipindah-pindah, biasanya dipajang di lokasilokasi tertentu yang strategis agar mampu menyampaikan informasi kepada pembaca.
Banner ini menjadi media promosi yang wajib dibawa saat pameran.
Sementara itu, baliho diaplikasikan sebagai media promosi di luar ruangan. Penggunaan
baliho sebagai media penyampaian informasi cukup efektif karena mudah dilihat oleh
orang yang berlalu-lalang.
Digital Offset
Produk digital printing ini menggunakan media kertas. Hasilnya berupa pamflet, brosur,
atau katalog yang terdiri dari berbagai ukuran. Penggunaan media promosi ini juga
berbeda-beda.
Pamflet biasanya ditempel di tempat-tempat tertentu seperti papan pengumuman,
halte, tiang listrik, atau area publik lainnya. Sementara, brosur dan katalog
penyampaiannya lebih bersifat pribadi, yaitu dengan cara membagikan kepada setiap
orang dengan harapan orang tersebut membaca pesan yang disampaikan.
Jasa Digital Printing di Palangkaraya
Bagi Anda yang berdomisili di Palangkaraya dan membutuhkan jasa printing digital
Palangkaraya, SimMax Digital Printing bisa menjadi solusi tepat yang akan melayani
kebutuhan Anda.

SimMax Digital Printing adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan
(printing dan advertising). Kami menawarkan layanan utama digital printing, creative
advertising, dan digital offset.
Jika Anda berniat untuk membuat spanduk, banner Palangkaraya, stiker murah
Palangkaraya, brosur, kartu nama, atau kebutuhan promosi lainnya, Anda bisa datang
langsung ke kantor SimMax yang berlokasi di Jalan Bukit Keminting (Ruko Keminting
Square Blok 5) Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atau jika Anda berdomisili di luar
kota,

kami

juga

melayani

simmax.customer@gmail.com.

pemesanan

online

melalui

email

