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Giới thiệu

Trong	thế	giới	mà	nhu	cầu	của	khách	hàng	phát	triển	không	ngừng	nơi	sự	thay	đổi	là	cố	định,	thì	lĩnh	vực	in	kỹ	thuật	số	được	thiết	lập	để	thể	hiện	sự	phát	triển	mạnh	mẽ	và	bền	bỉ	trong	những	năm	sắp	tới.

Lợi	thế	của	in	ấn

Dùng	cơ	hội	để	tận	dụng	sự	phát	triển	lớn	mạnh	của	thị	trường,	in	ấn	cho	phép	các	doanh	nghiệp	–	chủ	sở	hữu	thương	hiệu	và	nhà	in	thương	mại	–	cung	cấp	dịch	vụ	và	sản	phẩm	đầu	ra	nổi	bật	và	độc	đáo.

1,2	Source:	Allied	Market	Research

Tỷ	lệ	tăng	trưởng	gộp	hàng	năm	CAGR	 

từ năm 2021 đến 2028, tương đương với 

mức tăng 1.32 tỷ2 USD

Thị	trường	in	kỹ	thuật	số	dự	kiến	sẽ	đạt	 

35.71 tỷ USD vào năm 20281

In trên các chất liệu và màu sắc 

khác nhau

Phục vụ cho các nhu cầu cá nhân 

hóa và tạo phiên bản

Cung cấp nhiều màu sắc hơn và 

các thiết kế sống động

Tận dụng các tính năng và các cải 

tiến in ấn mới nhất

Thiết lập quy trình làm việc hiệu 

quả và năng suất

https://www.alliedmarketresearch.com/digital-printing-market-A11112
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Đáng	tin	cậy 

Người	tiêu	dùng	xem	bản	in	như	là	một	hình	thức	

tiếp	thị	đáng	tin	cậy.	Bản	in	liên	quan	đến	chất	

lượng	và	tính	xác	thực. 

Mục	tiêu	nhắm	đến 

Các	ấn	phẩm	tiếp	thị	có	thể	tạo	hiệu	quả	khi	tiếp	

cận	các	độc	giả	được	nhắm	đến	do	sự	hạn	chế	của	

các	công	cụ	chặn	quảng	cáo	kỹ	thuật	số.	

 

Bền	bỉ 

Bản	in	duy	trì	lâu	hơn	không	cần	ngân	sách	chi	cho	

việc	sử	dụng	giấy	liên	tục. 

 

 

 

Dựa	trên	trải	nghiệm 

In	ấn	cho	phép	các	chủ	sở	hữu	thương	hiệu	mang	

đến	trải	nghiệm	mới	mẻ	nâng	cao	bằng	cách	sử	

dụng	các	ứng	dụng	in	sáng	tạo	như	trang	trí	và	kéo	

mảnh. 

 

Có	tính	thu	hút 

Đọc	một	thư	giấy	thì	dễ	dàng	cho	mắt	hơn	là	căng	

mắt	nhìn	vào	màn	hình.

 

 

Hoàn	vốn	ROI	cao	hơn 

In	ấn	có	chỉ	số	hoàn	vốn	ROI	cao	hơn	là	in	kỷ	thuật	

số3.	Các	tài	liệu	trưng	bày	tại	cái	điểm	mua	hàng	và	

các	điểm	bán	hàng	có	thể	là	cách	thức	tốt	nhất	để.	

khuyến	khích	khách	hàng	chi	tiêu.

Các lợi ích khi tiếp nhận bản in của thế giới số

3 Source	–	Dornans 44

https://www.dornans.co.uk/print/5-reasons-why-print-will-still-be-important-in-2020/
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Xu	hướng:	 

•	 Sự	chuyển	đổi	kỹ	thuật	số	đã	dẫn	đến	sự	gia	tăng	số			

	 lượng	các	nội	dung	kỹ	thuật	số. 

•	 Do	sự	gia	tăng	các	nội	dung	kỹ	thuật	số,	chu	kỳ	sản 

	 phẩm	in	cũng	được	rút	ngắn	để	thu	hút	sự	chú	ý	của		

	 khách	hàng. 

•	 Điều	này	có	nghĩa	là	các	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	cần	phải		

	 thích	ứng	và	cung	cấp	các	chu	kỳ	xử	lý	chặt	chẽ	hơn.

Các	cơ	hội:	 

•	 Bổ	sung	cài	đặt	in	offset	bằng	cách	thêm	các	giá	trị	in	kỹ		

	 thuật	số: 

 –	 Dễ	dàng	cài	đặt. 

	 –	 Chu	kỳ	xử	lý	nhanh	hơn. 

	 –	 Các	ứng	dụng	được	mở	rộng. 

	 –	 Có	khả	năng	cung	cấp	ứng	dụng	in	theo	yêu	cầu	do		

	 	 ít	có	nhu	cầu	sử	dụng	hơn	về	các	mẫu	 

	 	 in	được	lưu	trữ	trước	đây.

• Cá	nhân	hóa	dữ	liệu,	dữ	liệu	biến	đổi, 

	 tạo	các	phiên	bản.

Xu	hướng:	 

•	 Các	kỹ	thuật	cá	nhân	hóa	và	tạo	phiên	bản	hiện	nay		

	 được	xem	là	tiêu	chuẩn. 

•	 Khách	hàng	sẵn	sàng	trả	cho	các	bản	in	cao	cấp	ngoài		

	 tầm	của	CMYK. 

•	 Nhãn	hiệu	sáng	tạo	hiện	được	thể	hiện	trên	nhiều	vật		

	 liệu	và	ứng	dụng	với	màu	khác	nhau.

Các	cơ	hội:	 

•	 Mở	rộng	khả	năng	của	CMYK	với	các	màu	chuyên	dụng	 

	 –	Màu	vàng,	bạc,	trong	suốt,	trắng	và	hồng. 

•	 In	lớp	lót	và	lớp	phủ	chỉ	trong	một	lần	in. 

•	 Tận	dụng	khả	năng	in	lớp	lót	để	in	trên	nhiều	loại	giấy	in		

	 sẵn	(để	tạo	nhiều	hiệu	ứng	in	khác	nhau). 

•	 Các	tấm	biểu	ngữ	dài	(lên	tới	1200mm)	 

	 dành	cho	áp	phích,	tờ	rơi	gấp	3,	 

	 bìa	sách	và	hay	bìa	hồ	sơ	ngang.

Tạo	giá	trị	thông	qua	bản	in	kỹ	thuật	số Sử	dụng	sáng	tạo	màu	chuyên	dụng	và	giấy

Xu hướng và cơ hội thị trường chính (Phần 1 trong 3 phần)

Các	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	in

Xu	hướng:	 

•	 Những	tiến	bộ	trong	công	nghệ	cho	phép	các	công	ty		

	 trong	việc	sử	dụng	nguồn	lực	hiệu	quả	hơn	mà	không		

	 phải	đánh	mất	chất	lượng	sản	phẩm	đầu	ra.

•	 Khách	hàng	mong	muốn	thời	gian	xử	lý	nhanh	hơn.

Các	cơ	hội:	 

•	 Các	bản	in	với	độ	phân	giải	cao	với	tốc	độ	tốt	nhất	trong		

	 cùng	phân	khúc	tạo	được	sự	cải	thiện	năng	suất,	với	tốc		

	 độ	120ppm	và	hỗ	trợ	loại	giấy	52-400gsm.

•	 Sự	hỗ	trợ	hậu	mãi	không	có	gì	sánh	được	đồng	nghĩa		

	 với	việc	tăng	nhiều	thời	gian	máy	vận	hành	hơn	cho			

	 doanh	nghiệp	của	người	dùng,	cho	phép	người	dùng	tập		

	 trung	và	điều	quan	trọng	nhất:	điều	hành	doanh	nghiệp		

	 của	mình.

Độ	tin	cậy	và	năng	suất
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Các	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	in

Xu	hướng:	 

•	 Chủ	sở	hữu	thương	hiệu	và	khách	hàng	đang	tìm	kiếm			

	 giải	pháp	vượt	trội	hơn	CMYK,	có	nghĩa	là	những	dịch	vụ		

	 cần	nhiều	lao	động	hơn. 

•	 Thời	gian	xử	lý	nhanh	hơn,	và	phản	hồi	nhanh	hơn.

Các	cơ	hội:	 

•	 Hiệu	chỉnh	tự	động	kiểm	tra	để	giảm	bớt	lao	động	vận		 	

	 hành,	tăng	thời	gian	vận	hành	máy	và	đảm	bảo	tính		 	

	 đồng	nhất	đối	với	chất	lượng	in.  

	 –	 Căn	chỉnh	hình	ảnh	với	giấy. 

	 –	 Hiệu	chỉnh	mật	độ	và	độ	đồng	nhất	nửa	tông	 	

	 –	 Hiệu	chỉnh	màu	sắc	(đơn/nhiều	màu).

•	 Tối	ưu	hóa	chất	lượng	ảnh	dựa	trên	AI. 

•	 Nâng	cao	hình	ảnh	của	người	dùng	với	 

	 hồ	sơ	màu	tuân	thủ	quy	định	quốc	tế	 

	 (ICC)	để	nhanh	chóng	và	dễ	dàng	chỉnh	 

	 sửa	màu	nền,	độ	chênh	lệch	và	màu	 

	 sắc	sống	động	dễ	dàng.

Xu	hướng:	 

•			Để	duy	trì	sự	thích	hợp,	các	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	in	cần		

	 phải	đầu	tư	vào	công	nghệ.	Họ	cần	một	giải	pháp	giúp			

	 họ	phát	triển	các	khả	năng	của	mình	khi	mở	rộng	quy		 	

	 mô	kinh	doanh.  

Các	cơ	hội:	 

•	 Cấu	hình	mô	đun	và	khả	năng	mở	rộng	để	phù	hợp	với			

	 bất	kỳ	loại	hình	kinh	doanh	nào. 

•	 Các	tùy	chọn	để	cải	thiện	năng	suất. 

 –	 Bộ	nạp	nhất	quán	và	ổn	định. 

	 –	 Bộ	khử	tĩnh	điện	loại	bỏ	tĩnh	điện	cho	công	đoạn		 	

	 	 hoàn	thiện	dễ	dàng. 

	 –	 Các	tùy	chọn	hoàn	thiện	trực	tuyến	khác	nhau.

Thông	minh	hơn	và	dễ	dàng	hơn Độ	linh	hoạt

6

Xu hướng và cơ hội thị trường chính (Phần 2 trong 3 phần)
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Các	công	ty	dịch	vụ	quảng	cáo	và	các	chủ	sở	hữu	thương	hiệu

Xu	hướng: 

• Các	nhãn	hàng	liên	tục	tìm	kiếm	cách	thức	để	đẩy		 	

	 mạnh	tính	sáng	tạo	vượt	ngoài	hệ	in	màu	CMYK	và		 	

	 giấy	tiêu	chuẩn.

•	 Tiếp	cận	với	các	đối	tượng	phù	hợp	với	sản	phẩm	đầu		 	

	 ra	thể	hiện	thương	hiệu	phong	phú,	nguyên	bản	và		 	

	 sáng	tạo.

Các	cơ	hội:   

• Sự	sáng	tạo	không	giới	hạn	ở	hệ	màu	CMYK	và	giấy		 	

	 trắng. 

•	 Tạo	các	bản	in	nổi	bật	và	thu	hút	sự	chú	ý. 

•	 Tiếp	thị	có	mục	đích	để	đảm	bảo	thương	hiệu	tiếp	cận		

	 được	các	đối	tượng	thích	hợp. 

•	 Bản	in	được	nâng	cấp	giúp	các	thương	hiệu	nổi	bật	và			

	 thu	hút	được	sự	chú	ý	của	các	đối	tượng.

Xu	hướng:	 

• Sự	mệt	mỏi	đặc	thù	do	khó	khăn	liên	quan	đến	việc	quản		

	 lý	một	lượng	lớn	các	thông	tin	từ	các	nhóm	khách	hàng		

	 và	thông	tin	doanh	nghiệp	ngày	càng	tăng. 

•	 Điều	này	có	thể	giảm	hiệu	quả	trong	việc	tiếp	cận	các			

	 đối	tượng	được	nhắm	đến	với	thông	điệp	tiếp			 	

	 thị	đúng	đắn.

Các	cơ	hội:  

•	 Ấn	bản	là	một	kênh	phổ	thông	trong	mạch	thông	tin		 	

	 liên	lạc. 

•	 Ấn	bản	như	sự	khởi	đầu	của	mạch	giao	tiếp	bổ	sung		 	

	 cho	các	kênh	kỹ	thuật	số	trực	tuyến	để	thu	hút	khán		 	

	 giả,	ví	dụ: 

 –	 Bưu	phẩm	trực	tiếp	có	nội	dung	được	 

	 	 địa	phương	hóa	hấp	dẫn. 

	 –	 Các	thư	bưu	chính	về	thương	 

	 	 mại	điện	tử	đáng	tin	cậy. 

	 –	 Các	vật	phẩm	quảng	cáo	và	các	 

	 	 bao	bì	đóng	gói	đươc	cá	nhân	hóa.

Sáng	tạo	với	khả	năng	vô	tận Bản	in	như	một	khởi	đầu	giao	tiếp

7

Xu hướng và cơ hội thị trường chính (Phần 3 trong 3 phần)
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Khai thác các cơ hội vô 

tận với máy in Revoria 

PressTM PC1120

Đưa	doanh	nghiệp	của	người	dùng	đến	tầm	cao	mới	với	những	

tính	năng	in	kỹ	thuật	số	đột	phá,	mang	đến	năng	suất	và	hiệu	

suất	cao.

Tạo	sự	ngạc	nhiên	đối	với	các	khách	hàng	của	người	dùng	với	

chế	độ	in	màu	chuyên	dụng	và	vượt	xa	mong	đợi	của	họ	với	

chất	lượng	in	của	bộ	màu	CMYK	mang	tính	cách	mạng	và	độ	

nhất	quán.

Chế	độ	màu	vô	tận	tạo	sự	ảnh	hưởng	

vượt	ngoài	mức	thông	thường

AI	và	quy	trình	làm	việc	tự	động	tạo	nên	

năng	suất	vượt	trội

Tính	linh	hoạt	cao	và	các	tiềm	năng	mở	

rộng	để	tạo	các	khả	năng	vô	tận

Các	nhà	cung	cấp	dịch	vụ	in Các	công	ty	dịch	vụ	quảng	cáo	&	chủ	sở	hữu	thương	hiệu

 Đẩy	sự	sáng	tạo	vượt	ra	ngoài	bộ	màu	CYMK	và	loại	giấy		 	

	 trắng	truyền	thống	để	tạo	các	trang	in	đẹp	đẽ	và	bền	lâu.

2  Tạo	các	bản	in	nổi	bật	và	thu	hút	sự	chú	ý.

3  Sử	dụng	bản	in	như	là	sự	khởi	đầu	của	mạch	giao	tiếp	bổ		 	

	 sung	cho	kênh	kỹ	thuật	số	trực	tuyến	để	thu	hút	khán	giả.

4  Tận	dụng	các	năng	lực	in	ấn	kỹ	thuật	số	để	nhắm	đến	và		 	

	 thu	hút	các	đối	tượng	thích	hợp	thông	qua	cá	nhân	hóa	và		

	 tạo	phiên	bản.

5  Tận	dụng	bản	in	như	là	một	hình	thức	tiếp	thị	đáng	tin	cậy			

	 để	nâng	cao	giá	trị	thương	hiệu.

 Bổ	sung	các	cài	đặt	in	offset	truyền	thống	bằng	in	kỹ	thuật		

	 số	để	cài	đặt	dễ	dàng	hơn,	chu	kỳ	xử	lý	nhanh	hơn,	và	các			

	 ứng	dụng	được	mở	rộng.

2  In	theo	yêu	cầu,	cá	nhân	hóa,	dữ	liệu	biến	đổi,	tạo	phiên		 	

	 bản.

3  Nâng	cao	khả	năng	của	bộ	màu	CMYK	với	các	màu	chuyên	dụng	 

	 –	Màu	vàng,	bạc,	trong	suốt,	trắng	và	hồng.

4  In	lớp	phủ	và	lớp	lót	chỉ	qua	một	lần	in,	để	in	trên	nhiều	vật	liệu		

	 được	in	sẵn	và	tạo	các	hiệu	ứng	in	khác	nhau.

5  Hiệu	chỉnh	tự	động	kiểm	tra	để	giảm	lao	động	vận	hành,	tăng		

	 thời	gian	chạy	máy,	và	đảm	bảo	tính	nhất	quán	về	chất	lượng	in.

6  Tối	ưu	hóa	chất	lượng	ảnh	dựa	trên	AI.

7  Cấu	hình	mô	đun	và	khả	năng	mở	rộng	để	phù	hợp	mọi	loại	hình		

	 kinh	doanh.

Người dùng sẽ nhận được gì
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Hãy là một phần của cuộc cách 

mạng kế tiếp trong lĩnh vực in

Sáng	tạo	và	cải	tiến	chính	là	những	điều	chính	yếu	để	nhà	cung	cấp	dịch	vụ,	những	

chủ	sở	hữu	thương	hiêu	và	các	công	ty	dịch	vụ	quảng	cáo	có	thể	mở	rộng	quy	mô	

kinh	doanh	và	phát	triển	của	họ.

Tận	dụng	các	công	nghệ	và	kỹ	thuật	mới	để	duy	trì	sự	thích	hợp	và	vị	trí	đứng	đầu	

trong	cuộc	công	cuộc	cạnh	tranh.

Liên	hệ	để	tư	vấn

Liên	hệ	đội	ngũ	kinh	doanh	của	chúng	tôi	để	được	tư	vấn	miễn	phí	về	việc	chọn	giải	

pháp	và	sản	phẩm	dòng	máy	in	Revoria	PressTM	PC1120	lý	tưởng	dành	cho	nhu	cầu	in	

ấn	của	người	dùng.

9FUJIFILM	và	logo	của	FUJIFILM	được	đăng	ký	nhãn	hiệu	của	Tập	đoàn	FUJIFILM.	Revoria	là	

thương	hiệu	được	đăng	ký	độc	quyền	của	công	ty	FUJIFILM	Business	Innovation	Corp.

 Cùng	chia	sẻ  Tìm	hiểu	thêm

https://fujifilm-gcb.info/ContactFBVN-VN
https://fujifilm-gcb.info/FBVN_PC1120-VN
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