
Ράφια προβολής σε καταστήματα
τηλεφώνου

Οι ράφια εμφάνισης είναι ένα νέο χτύπημα σήμερα στον κόσμο του λιανικού εμπορίου.
Αυτό οφείλεται κυρίως στα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν. Αυτά τα ράφια εμφανίζουν
στοιχεία έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν το χώρο δαπέδου που καταλαμβάνουν τα αντικείμενα
ενώ παράλληλα τα εμφανίζουν με τρόπο που ο πελάτης βρίσκει ελκυστική. Επίσης, είναι
φθηνά και διατίθενται σε διάφορα υλικά και μεγέθη, λόγω των οποίων μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες ενός μεγάλου τμήματος χρηστών.

Αυτά τα ράφια εμφάνισης όπως και οπουδήποτε αλλού είναι κατάλληλα για χρήση στα
καταστήματα τηλεφώνου επίσης. Στα καταστήματα τηλεφώνου, αυτά τα ράφια απεικόνισης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως ράφια εμφάνισης τηλεφώνου,
ράφι τηλεφωνικής οθόνης, ή αξεσουάρ τηλεφώνου, και τα λοιπά.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα ράφια εμφάνισης στο κατάστημα του
τηλεφώνου σας;

Χρησιμοποιώντας αυτά τα ράφια εμφάνισης τηλεφώνου γίνεται ευκολότερο για τους
πελάτες να εξερευνήσουν τα προϊόντα. Μπορούν εύκολα να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν
τα διάφορα χαρακτηριστικά του τηλεφώνου, όπως το σχήμα, το μέγεθος ή το μοντέλο,
χωρίς να αγγίζουν τα τηλέφωνα, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες ενός ατυχήματος.
Επίσης, καμία προσωπική επαφή με τις οθόνες του τηλεφώνου δεν θα προστατεύσει το
τηλέφωνο για λήψη αποτυπωμάτων ή οποιουδήποτε είδους λεκέδων και συνεπώς μειώνει την
εργασία καθημερινής καθαριότητας των τηλεφώνων. Επιπλέον, αυτά τα ράφια απεικόνισης
τηλεφώνου παρέχουν μια ασφαλή και ασφαλή κατάσταση για να παρουσιάσουν τα τηλέφωνα,
κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο καθίσταται συγκριτικά δύσκολο για τα καταστήματα
τηλεφώνων να λειτουργούν χωρίς το ράφια εμφάνισης τηλεφώνου είναι αξεσουάρ
τηλεφώνου. Τα καταστήματα τηλεφώνου πωλούν συχνά διάφορα αξεσουάρ τηλεφώνου μαζί
με κινητά τηλέφωνα Αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως κινηματογραφική
ταινία, γυαλί με σκληρή επιφάνεια, θήκη τηλεφώνου, ακουστικά, ακουστικά κλπ. Εάν ένα
κατάστημα τηλεφώνου πωλεί τέτοια αντικείμενα τότε συνήθως σημαίνει ότι θα κρατήσουν
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πολλά μοντέλα και τα κάνει για να παρέχουν στους αγοραστές μια ποικιλία επιλογές. Τώρα,
εάν δεν εμφανίζονται τα ράφια των αξεσουάρ για το σκοπό αυτό, τότε το κατάστημά σας
πιθανότατα θα αρχίσει να μοιάζει με μια αυλή ντάμπινγκ με όλα τα αντικείμενα που
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του χώρου σας. Επομένως, συνιστάται η χρήση ραφιών
εμφάνισης εξαρτημάτων τηλεφώνου. Επίσης, η χρήση αυτών των ράφια θα μειώσει τις
πιθανότητες να μην τοποθετηθούν τέτοια αντικείμενα.

Η οθόνη μας ανταποκρίνεται ακριβώς στις παραπάνω ιδιότητες και διασφαλίζει ότι τα
προϊόντα σας εκτίθενται στα μέγιστα μάτια. Ακολουθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά

● Ικανότητα προβολής των μέγιστων προϊόντων σε ελάχιστο χώρο για καλύτερη
απόδοση.

● Η ορατότητα από την απόσταση εξασφαλίζει ότι ο πελάτης αναγνωρίζει το προϊόν
πολύ εύκολα.

● Τα κιβώτια απεικόνισης είναι εξοπλισμένα με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έτσι
ώστε τα προϊόντα να τοποθετούνται με ασφάλεια με το φόβο της πτώσης.

Έτσι, αν έχετε ένα κατάστημα τηλεφώνου και ψάχνετε για ένα από αυτά τα ράφια
τηλεφωνικής απεικόνισης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του καταστήματός
σας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να σας προσφέρουμε διάφορα
είδη ραφιών εμφάνισης τηλεφώνου, όπως ράφια εμφάνισης τηλεφώνου, ντουλάπια
τηλεφωνικής εμφάνισης, ράφια εμφάνισης περίπτωσης τηλεφώνου δαπέδου σύμφωνα με την
καταλληλότητά σας. Αυτά τα ράφια προβολής θα σας προσφέρουν έναν οργανωμένο και
καθαρό χώρο εργασίας.

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος Βάση οθόνης φορτιστή τηλεφώνου

όνομα προϊόντος 7 Οθόνη φορτιστή μαύρου ακρυλικού τηλεφώνου με αντάπτορα με
κλειδωμένη

Αριθμός Μοντέλου. DT-AC16



Μέγεθος 350x250x300mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Ακρυλικό
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κλπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 2 ~ 5mm
Χρόνος δειγματοληψίας 7 ~ 12 ημέρες
Χρόνος παραγωγής 25 ~ 30 ημέρες
Η επιφάνεια
ολοκληρώθηκε Πούδρα / Ζωγραφική / Chrome

Επεξεργάζομαι,
διαδικασία κομμένο σε σχήμα λυγίσματος-στίλβωσης-ζωγραφικής-συσκευασίας

Οροι αποστολής EXW, FOB, CIF

Οροι πληρωμής T / T: 30% Κατάθεση + 70% Υπόλοιπο πριν από την αποστολή, PayPal,
Western Union ή διαπραγματεύσιμο

Συσκευασία
Τυλίξτε με πλαστικό φιλμ για αδιάβροχο
12KG αφρός EPS 20MM για αντι-πτώση
K = K Καστανό διπλό στρώμα για κάθε αποστολή













Γιατί να μας επιλέξετε

Με περισσότερα από 17 χρόνια προσπάθειας, η απεικόνιση Detron έγινε ένας έμπειρος
και επιδέξιος crafter στη βιομηχανία POP, η οποία είναι η λύση σας για οποιαδήποτε
ακρυλική οθόνη με πλήρες σετ υπηρεσίας και εφοδιαστικής.



Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, καλώς ήλθατε Επικοινωνήστε μαζί μας.
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