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Page Title: Inkjet Printing | Digital Inkjet Printers & Business Relevancy  

Meta Description: Global inkjet market will almost double in the coming years. We 
discuss its relevance today and why businesses must harness its capabilities for 
results. 

Tiêu đề: Công nghệ in phun mới | Các lợi ích mà máy in phun kỹ thuật số mang 
lại cho doanh nghiệp của bạn 

Nhu cầu về thị trường máy in phun trên toàn cầu ngày càng có xu hướng tăng gấp 
đôi trong những năm sắp tới. Chúng ta sẽ thảo luận về sự phù hợp của máy in 
phun kỹ thuật số thích hợp với xu hướng in ấn hiện nay và lí do tại sao các doanh 
nghiệp phải khai thác hết khả năng để mang lại các kết quả kinh doanh tốt hơn. 

 
 

H1 Why Digital Inkjet Print Technology Is More Relevant Now Than Ever 

Previously used in the home and office, high-performance inkjet digital printers have made their 
way to established print companies serving a larger market. Today, it is a business leverage. What 
drives their popularity is the ability to produce high-quality jobs with fast turnaround, cater to short 
runs, and allow for unlimited personalisation. It is no surprise that such an innovative technology 
would penetrate existing industries and take advantage of emerging markets.  

Predicted to reach a value of US$109 billion by 2023, the global inkjet market is sure to balloon as 
corporations reconfigure business models to fully optimise inkjet’s capabilities, making it the future 
of business printing. 
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Apart from the aforementioned benefits that influence the rapid adoption of digital printers across 
industries, inkjet’s relevance today is telling.   

H1 Tại sao Công nghệ In Phun Kỹ thuật số lại thích hợp với xu hướng in ấn hiện nay hơn bao 
giờ hết 

Thay vì chỉ được sử dụng trong gia đình và văn phòng như trước đây, ngày nay máy in phun kỹ 
thuật số hiệu suất cao đã dần chiếm một thị phần lớn và được thành lập trở thành các công ty in ấn 
nhằm phục vụ tốt hơn cho những thị trường lớn, trở thành một đòn bẩy trong kinh doanh. Yếu tố 
thúc đẩy sự phổ biến của những công ty này chính là khả năng sản xuất các sản phẩm chất lượng 
cao với thời gian hiệu chỉnh nhanh, phục vụ cho các hoạt động ngắn hạn, và cho phép người dùng 
thể hiện tính cá nhân hóa không giới hạn. Không có gì ngạc nhiên khi một công nghệ tiên tiến như 
vậy sẽ thâm nhập vào các ngành công nghiệp hiện có và tận dụng lợi thế của các thị trường mới nổi. 

Được dự đoán sẽ đạt giá trị 109 tỷ USD vào năm 2023, thị trường máy in phun toàn cầu chắc chắn 
sẽ tăng vọt khi các tập đoàn điều hướng lại mô hình kinh doanh nhằm tối ưu hóa hoàn toàn các chức 
năng của máy in phun, trở thành tương lai của nền công nghiệp in ấn. 

Ngoài những lợi ích giúp thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng máy in kỹ thuật số trong các ngành 
công nghiệp đã được nêu ở trên, sự phù hợp của ngành công nghiệp in phun cũng đang được nhắc 
đến nhiều hơn như nội dung dưới đây. 

H2 1. Markets view quality as driver of purchase 

A quality print is not just one that catches the eye but can also retain fixation. In a saturated market 
of consumer goods, brands need a competitive advantage. Inkjet’s stellar print quality and finishing 
give businesses an edge to create products that attract and drive better conversions.  

Industrial printers with inkjet print heads create masterpieces in many ways. One can produce 
tactile elements from UV spot prints, achieve edge-processed pristine prints of texts, add natural 
gloss finish with paper preheating, and even get personalised high-volume jobs configured by 
variable data printing. The inkjet print performance of our MGI JETVARNISH  3DS and 
AccurioJet KM-1 industrial printers are made to add value to businesses and their clientele.  

H2 1. Chất lượng thành phẩm ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng 

Một bản in chất lượng không chỉ thu hút người xem mà còn mang đến sự ổn định trong thiết kế. 
Trong thị trường hàng tiêu dùng đang bị bão hòa như hiện nay, các thương hiệu cần phải có lơi thế 
cạnh tranh riêng của mình. Chất lượng in và hoàn thiện thành phẩm xuất sắc của máy in phun mang 
lại cho các doanh nghiệp những lợi thế để tạo ra các sản phẩm hấp dẫn và thúc đẩy chuyển đổi mua 
hàng tốt hơn. 

Máy in công nghiệp với đầu in phun tạo ra những kiệt tác theo nhiều cách khác nhau. Có thể tạo ra 
các yếu tố xúc giác từ các bản in phun UV, tạo ra các bản in nguyên bản được xử lý theo cạnh của 
văn bản, thêm đó là lớp thành phẩm bóng tự nhiên nhờ vào chức năng làm nóng giấy trước khi in, 
giúp đáp ứng các nhu cầu công việc cá nhân hóa với khối lượng lớn được định cấu hình bằng cách 
in dữ liệu biến đổi. Hiệu suất in phun của dòng máy in công nghiệp MGI JETVARNISH 3DS và 
AccurioJet KM-1 giúp tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp và trong mắt khách hàng. 
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H2 2. Businesses need to scale 

The ability of inkjet digital printers to print on demand means businesses can scale when they need 
to, following the ebbs and flows of dynamic market models. Take the book printing industry for 
instance. The advent of e-books has hit sales of physical copies so businesses need to reallocate 
resources to cater to a growing pool of digital readers, while setting aside enough for those who still 
enjoy the sensorial experience of fresh binds off the press. Inkjet technology’s short run capabilities 
allow publishers to print books that match demand, minimising excess and saving costs as a result.  

H2 2. Doanh nghiệp cần mở rộng quy mô kinh doanh 

Khả năng in theo yêu cầu của máy in phun kỹ thuật số giúp các doanh nghiệp có thể mở rộng quy 
mô kinh doanh khi họ cần, và phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của các mô hình thị trường 
năng động hiện nay. Lấy ví dụ trong ngành in sách. Sự ra đời của sách điện tử đã thúc đẩy doanh số 
bán hàng của các bản in thực tế, vì vậy các doanh nghiệp cần phải phân bổ lại các nguồn lực để 
phục vụ cho nhóm độc giả kỹ thuật số đang ngày càng tăng, đồng thời vẫn mang lại cho những 
người thích trải nghiệm cảm quan với báo chí truyền thống. Khả năng thực hiện các tác vụ ngắn hạn 
của công nghệ in phun cho phép các nhà xuất bản in sách theo nhu cầu, giảm thiểu giấy dư thừa và 
tiết kiệm chi phí.  

H2 3. Prints must balance environmental costs 

Printing on demand not only benefits businesses but the environment as well. With the unceasing 
debate around climate change, corporations can better meet their sustainability goals, incorporating 
them into their business workflows as far as they can. Inkjet’s short runs make this possible.  

Minimum order quantities can be slashed so inventories are reduced. Eco-conscious customers 
further enable businesses to push for more environmental-friendly production, which opens new 
opportunities in ways that can enhance their product value. Inkjet presses can also combine multiple 
jobs, allowing supply chains to maximise every postage and shipment, that too on a demand basis. 

Inkjet technology does not just revolutionise print. It changes the way businesses operate today and 
the way they connect with consumers and the environments around them. Speak to our specialists to 
discuss how Konica Minolta’s inkjet digital industrial printers can help your business stay relevant, 
always. 

H2 3. Các giải pháp in ấn phải cân bằng với chi phí cho môi trường 

In theo nhu cầu không chỉ có lợi cho các doanh nghiệp mà còn có những tác động tốt đến môi 
trường. Với các cuộc tranh luận không ngừng xoay quanh về vấn đề biến đổi khí hậu, các tập đoàn 
có thể đáp ứng tốt hơn các mục tiêu phát triển bền vững của mình, kết hợp vào luồng công việc kinh 
doanh càng nhiều càng tốt. Các giải pháp in phun thời gian ngắn có thể hoàn thành tốt các tác vụ 
này. 

Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được cắt giảm để giảm lượng hàng tồn kho. Khách hàng có ý 
thức tốt hơn về sinh thái giúp các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất thân thiện với môi trường, mở ra 
cơ hội kinh doanh mới theo cách có thể nâng cao giá trị của sản phẩm. Máy in phun cũng có thể kết 
hợp thực hiện cùng lúc nhiều tác vụ, cho phép chuỗi cung ứng tối đa hóa mọi cước phí và hàng hóa 
dựa trên các nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp. 
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Công nghệ in phun không chỉ đóng vai trò cách mạng hóa việc in ấn mà còn thay đổi cách doanh 
nghiệp vận hành và kết nối với khách hàng cũng như môi trường xung quanh hiện nay. Hãy trò 
chuyện cùng các Chuyên gia của chúng tôi để cùng nhau tìm hiểu về cách máy in phun công nghiệp 
kỹ thuật số của Konica Minolta luôn phù hợp với doanh nghiệp của bạn như thế nào. 
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