
 
 الفائق: الذكاء يقود التطور السريع لصناعة السجائر اإللكترونية  Geekvape مصنع

توظف شركة التصنيع الذكي جيًلا جديداا من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع تقنيات التصنيع   -- /PRNewswire/  2022شنتشن، الصين، 
يل  المعاصرة لتحقيق ذكاء شامل في البحث والتطوير والتصميم واإلنتاج والتوريد والخدمة. يقوم عدد متزايد من مؤسسات التصنيع المهمة بتحو

على الرقمنة، مما يساعد الشركات على الوصول إلى العمًلء بشكل مباشر أكثر، واالستجابة لمتطلبات   وتحسين التصنيع الذكي استجابة للطلب 
 السوق بسرعة أكبر، وتحسين كفاءة اإلنتاج، واستخدام موارد أقل. 

كات السجائر اإللكترونية، في وقت مبكر أهمية التصنيع الذكي لتعزيز قدراتها األساسية واتخذت إجراءات  تعلمت الشركات غير التقليدية، مثل شر
 استباقية. 

، المزود الرائد لحلول االنحًلل اإللكتروني، القوة إلجراء أبحاث تكنولوجية أصلية  Geekvape Technology في السنوات األخيرة، جمعت
التطور السريع. لهذا السبب، أصبحت واحدة من أفضل شركات السجائر اإللكترونية في العالم، وتباع عًلماتها   ومتطورة، مما أدى إلى فترة من

 دولة.  70في أكثر من   GEEKBARو GEEKVAPE التجارية 

بدمج اإلنتاج الخالي من  ، أنشأت الشركة نظام تصنيع آلي قائم على المعلومات. قامت الشركة Geekvape وفقاا أللن يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة
. يدمج نظام  الهدر وإدارة العمليات الموحدة لبناء نموذج سلسلة التوريد المقلل للنفايات الرائد في الصناعة ومنتجات وخدمات عالية الجودة للعمًلء

مؤتمتة إلى حد كبير، مما يزيد   حركات رأس المال والتجارة والمعلومات مع الحركات اللوجستية. الشركة Geekvape إدارة سلسلة التوريد في
ا ذكياا للمنتجات بفضل عملية تغليف خط التجميع األوتوماتيكية الضخمة.   من الطاقة اإلنتاجية ويحقق إنتاجا

الخاص بنا"، "حيث يتم دمج أبحاث معدات االنحًلل   Qisitech ، "لقد تقدمنا بسرعة منذ ترقية مصنعQisitech وفقاا للمدير العام لشركة
بئة."  كترونية واإلنتاج والمبيعات في التصنيع الذكي، مع ورش عمل نظيفة وخالية من الغبار لإلنتاج التجريبي والتجميع وتعبئة السوائل والتعاإلل

تجميع مؤتمت  باإلضافة إلى ذلك، تتوفر آالت التعبئة والتغليف واالختبار والتجميع والنقش بالليزر للمساعدة في تطوير وإنتاج المنتجات الذكية. فال
 %. 99.8%، ومعدل عائد اإلنتاج بنسبة 90بنسبة 

متر مربع واستثمار   200000الصناعية، والتي ستبلغ مساحتها اإلجمالية أكثر من  Zhuhai ببناء حديقة Geekvape وفقاا للتقارير، تقوم
. هذا المشروع مبتكر للغاية ومتطور،  2023ل عام مليار دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن يتم تشغيلها واستخدامها بحلو 1.55إجمالي قدره 

 وسيكون بمثابة مثال عملي مهم لتحويل وتطوير االنحًلل اإللكتروني التقليدي. 

Geekvape   قادرة على تقديم خدمة عمًلء أكثر كفاءة ويمكن االعتماد عليها وتفوقاا بفضل دعم السلسلة الصناعية الكاملة. أدى التصنيع الذكي إلى
، مما سمح لها بأن تصبح مخترعاا ورائداا وممكناا للتصنيع الذكي للسجائر اإللكترونية.  Geekvape Technology القدرة التنافسية لـتحسين 

بنتائج مالية إيجابية وتقديم تحسينات شاملة في احتواء التكاليف والجودة والكفاءة، فإن لديها القدرة على تعزيز   Geekvape باإلضافة إلى تزويد 
 لحفاظ على الطاقة واإلنتاج الصديق للبيئة والنتائج االجتماعية اإليجابية. ا

ا للتصنيع الذكي يستحق اهتمام جميع الشركات المصنعة. في المستقبل، ستدرك المزيد و المزيد من  تعد أعمال السجائر اإللكترونية سوقاا جديداا مهما
درتها التنافسية األساسية. كما سيقدم قطاع السجائر اإللكترونية سياسات داعمة بشكل متزايد  شركات التصنيع أن التصنيع الذكي هو المفتاح لتحسين ق 

 مع دخوله مجال التصنيع الذكي. 

 

 


