
Κοσμήματα Display Stands

Κάθε γυναίκα θέλει να φαίνεται χαριτωμένη και όμορφη στη στολή της και να
κοιτάζει. Κοσμήματα κολιέ παίζει σημαντικό ρόλο στην ομορφιά. Κοσμήματα κολιέ είναι ένα
από τα πιο σημαντικά στοιχεία στο μακιγιάζ μιας γυναίκας. Ένα κολιέ είναι μια
διακοσμητική αλυσίδα ή μια σειρά από χάντρες, κοσμήματα ή συνδέσμους που φοριούνται
γύρω από το λαιμό. Ένα κολιέ μπορεί να είναι από διαμάντι, τεχνητό, χρυσό ή ασήμι. Κανένα
άλλο κόσμημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προτεραιότητα ενός κολιέ κοσμήματος.
Ένα κολιέ είναι ένα από τα παλαιότερα στολίδια από τον άνθρωπο. Σήμερα, ένα κολιέ
κοσμήματος γίνεται ένα σύμβολο πλούτου και κατάστασης για τους ανθρώπους.

Ένα καλό κολιέ πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή με τη βοήθεια ενός
κοσμήματος οθόνη κολιέ, οθόνη κοσμημάτων για μακρύ κολιέ, και οθόνη κοσμημάτων για
κοντό κολιέ. Ένα κολιέ μπορεί να είναι μεσαίου, μακρού και μικρού μεγέθους ανάλογα με την
επιλογή και την προτίμηση του πελάτη. Κατά συνέπεια, οι περιπτώσεις εμφάνισης διαφέρουν
για διαφορετικά περιδέραια.

Μερικές φορές, ένας πελάτης μπορεί να σκεφτεί τι θα κάνει με όλα αυτά που δείχνουν
υπόθεση. Εδώ είναι μερικά από τα οφέλη της οθόνης κοσμήματα για μακρύ κολιέ και κολιέ
κοσμήματα οθόνη

1. Μια οθόνη κολιέ κοσμήματα αυξάνει τη λάμψη του κολιέ. Δίνει τη δυνατότητα στον
πελάτη να δει το κόσμημα στην καλύτερη του μορφή.

2.Ένα κολιέ γίνεται πιο εμφανές μπροστά από τον πελάτη. Δεδομένου ότι ένα κόσμημα
από μόνο του μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με το πώς θα μοιάζει με όταν
κοσμείται με πλήρη φροντίδα. Μια καλή οθόνη βοηθά τον πελάτη να φανταστεί αυτή την
κατάσταση.

3. Μια οθόνη κολιέ κοσμήματα αυξάνει την τιμολόγηση του κολιέ έτσι ώστε ο
λιανοπωλητής μπορεί να πάρει περισσότερα οφέλη από αυτό.

https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/Customized-high-grade-metal-glass-jewelry-store-display-case-for-jewelry.html


Στον σύγχρονο κόσμο, η ζήτηση των καταναλωτών δεν είναι περιορισμένη. Ψάχνουν
πάντα για διαφορετικές ποικιλίες και σχήματα κοσμημάτων εμφάνιση κολιέ ή οθόνη
κοσμημάτων για μακρύ κολιέ, για να κρατήσουν τα κοσμήματά τους. Όταν πηγαίνετε σε μια
αγορά θα διαπιστώσετε ότι μια κολιέ κοσμήματα οθόνη είναι διαθέσιμη σε διαφορετικά
μεγέθη και διαφορετικά υλικά. Αυτά εμπίπτουν σε πέντε κύριες κατηγορίες.

●Ένδειξη T-bar - Αυτές οι οθόνες είναι οι οθόνες τύπου κρέμονται.

●Προτομές - Αυτές οι οθόνες μπορούν να διακοσμηθούν πλήρως για να αναπαριστούν
την πλήρη εικόνα.

●Δίσκοι - Καλύτεροι δίσκοι βοηθούν να αντιπροσωπεύει το κόσμημα με έναν
καλύτερο τρόπο.

●Κοσμήματα μανεκέν - Πρόκειται για οθόνες πλήρους ανθρώπινου σχήματος για
ολιστική εμφάνιση.

Μερικές φορές ένας πελάτης μπορεί να απαιτήσει διαφορετικές επιλογές συμμετοχής.
Κάποιοι από αυτούς είναι:

●Ξύλινο Υλικό - Προσφέρει μια κλασική εμφάνιση στα εμφανιζόμενα εξαρτήματα.

●Ακρυλικό υλικό - Παρέχουν καλύτερη προσαρμογή στον τύπο οθόνης και μπορούν
να διαμορφωθούν ανάλογα.

●Βελούδινο υλικό - Κατάλληλο για μικρά και premium κοσμήματα.

●Χαρτόνι - Αυτές είναι απλές οθόνες που μπορούν να μηνυθούν για φθηνά
αντικείμενα.



Βρείτε το σωστό κοσμήματα οθόνη εμφάνιση ή κοσμήματα οθόνη για μακρύ κολιέ
είναι αρκετά δύσκολο, αλλά όπου υπάρχει ένα πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Είμαστε
κορυφαίοι πάροχοι κοσμημάτων οθόνη κολιέ, οθόνη κοσμημάτων για μακρύ κολιέ, κολιέ
κοσμήματα οθόνη χονδρικής παρόχους στην πόλη. Ασχολούμαστε τόσο με το B2B όσο και με
το B2C. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τη σωστή οθόνη κολιέ κοσμήματα για δική σας χρήση
ή θα σας προσφέρουμε τις καλύτερες προσφορές αν ψάχνετε για χονδρική επίσης.

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος ξύλινη βάση σκουλαρίκι
όνομα προϊόντος Προσαρμοσμένη ξύλινη επίδεση σκουλαρίκι 7 αγκίστρια
Αριθμός Μοντέλου. DT-WJC2
Μέγεθος 130x90x200mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Ξύλο
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κλπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 9 ~ 18mm
δείγμα του χρόνου 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

https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/Factory-direct-OEM-wooden-countertop-jewelry-earring-display-rack.html












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.

https://www.displaystandsupplier.com/contact-us.html

