
Ακρυλικό περίπτερο επίδειξης στην
επιχειρησιακή σειρά

Σήμερα τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα λιανικής διαθέτουν μια ποικιλία
προϊόντων για να προσελκύσουν τους καταναλωτές τους. Από καλλυντικά έως ρούχα έως
παπούτσια υπάρχει κάτι για τον καθένα μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτά τα καταστήματα
πωλούν τα προϊόντα που έχουν σε διαφορετικά μεγέθη και σε μια ποικιλία γκάμας (όσον
αφορά τις μάρκες), έτσι ώστε να έχουν όλα όσα μπορεί να χρειαστεί ένας πελάτης.

Αλλά το να έχουμε τα πάντα δεν είναι αρκετό. Τώρα, οι περισσότεροι από εσάς θα
αναρωτιέστε αν δεν είναι αυτό, τι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Λοιπόν, παρουσίαση
φυσικά!

Θυμάστε όταν ήσασταν παιδί που έγραφε εξετάσεις, δεν αρκούσε μόνο η γνώση του
θέματος, αλλά χρειάστηκε επίσης να δουλέψετε για να παρουσιάσετε αυτές τις γνώσεις με
τέτοιο τρόπο ώστε ο εξεταστής να καταλάβει τι προσπαθείτε να πείτε και να μείνει
εντυπωσιασμένος από τις απαντήσεις σας. Μόνο τότε σκοράρατε καλά. Το ίδιο ισχύει και για
το κατάστημά σας. Το να έχετε μόνο ένα κατάστημα και να το γεμίζετε με μια ποικιλία
προϊόντων δεν είναι, αλλά πρέπει επίσης να τα εμφανίσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσελκύσουν πελάτες. Και πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό; Χρησιμοποιώντας
ακρυλικές βάσεις οθόνης!

Τι γίνεται με αυτές τις ακρυλικές βάσεις οθόνης προϊόντων;

Αυτές οι ακρυλικές βάσεις προβολής είναι μικρά ράφια ή κουτιά που χρησιμοποιούνται
από πολλές επιχειρήσεις, όπως καλλυντικά και αλκοόλ για την προβολή των αντικειμένων
τους που είναι προς πώληση. Με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα σας προβάλλονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να φαίνονται τακτοποιημένα και οργανωμένα, γεγονός που τους διευκολύνει να
αντιληφθούν τους καταναλωτές.

Αυτά τα ακρυλικό περίπτερο οθόνης προϊόντων έχουν δημιουργηθεί για να στέκονται
σε επιτραπέζια επιφάνεια όπου καταλαμβάνουν μόνο λίγο χώρο. Επιπλέον, καθαρίζονται και
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συντηρούνται εύκολα, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τη ζήτησή τους.

Πώς να τα χρησιμοποιήσετε;

● Αυτές οι ακρυλικές επιτραπέζιες βάσεις οθόνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
πολλές σειρές επιχειρήσεων, όπως καλλυντικά, αξεσουάρ, αλκοόλ, ρούχα, καραμέλες κ.λπ.
για την προβολή προϊόντων.

● Τα καταστήματα λιανικής μπορούν επίσης να τα χρησιμοποιήσουν για να
επισημάνουν νέα ή μειωμένα εμπορεύματα. Οι καταναλωτές σας είναι επομένως πιθανό να
παρατηρήσουν τα προϊόντα που πωλούνται πιο εύκολα.

● Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για παραγγελία προσαρμοσμένες
ακρυλικές βάσεις οθόνης. Μπορούμε να τα δημιουργήσουμε ανάλογα με την καταλληλότητα
του προϊόντος σας.

● Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε τους καταναλωτές σας να παρατηρήσουν
μια ποικιλία από τα προϊόντα που πουλάτε. Εάν το κάνετε με επιτυχία τότε, πολλές φορές,
όχι, οι πελάτες σας θα καταλήξουν να αγοράζουν περισσότερα είδη από αυτά που είχαν
αρχικά στο μυαλό τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους;

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της βάσης οθόνης με ακρυλική βαθμίδα
περιλαμβάνουν-

● Είναι ιδανικά για την προβολή των προϊόντων σας δελεαστικά και ευδιάκριτα.

● Οι ακρυλικές βάσεις οθόνης είναι ισχυρές και ανθεκτικές και έχουν ρυθμό
διαφάνειας περίπου 93%.
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● Μπορούμε να τα κατασκευάσουμε με το χρώμα και το στυλ της προτίμησής σας,
ώστε να ταιριάζουν στην επωνυμία σας. Με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξουν εύκολα τα μάτια
των πελατών σας.

Αυτό λοιπόν καθιστά αξίζει τον κόπο να έχετε μια ακρυλική οθόνη για το κατάστημά
σας. τώρα αν θέλετε να παραγγείλετε και ένα για το κατάστημά σας, επικοινωνήστε μαζί
μας σύντομα!

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος κατασκευαστής ακρυλικής οθόνης

Ονομασία προϊόντος Προσαρμοσμένη οθόνη πάγκου διαφανής ακρυλική προστατευτική οθόνη για
προστατευτικό φτερνίσματος

Αριθμός Μοντέλου. DT-ACP1
Μέγεθος 450x150x500mm ή προσαρμοσμένο
Κύριο υλικό Ακρυλικό
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κ.λπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 2 ~ 5 χιλιοστά
Δείγμα χρόνου 7 ~ 12 ημέρες
Χρόνος παραγωγής 25 ~ 30 ημέρες
Η επιφάνεια
ολοκληρώθηκε Βαφή σε σκόνη / βαφή / χρώμιο

Επεξεργάζομαι,
διαδικασία κοπή-στροφή-σχήμα-στιλβωτική-ζωγραφική-συσκευασία

Οροι αποστολής EXW, FOB, CIF

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

Συσκευασία
Τυλίξτε με πλαστική μεμβράνη για αδιάβροχο
12KG 20MM EPS αφρός για αντι-πτώση
K = K Διπλό στρώμα καφέ χαρτοκιβώτιο για οποιαδήποτε αποστολή







Γιατί να μας επιλέξετε

Με περισσότερα από 17 χρόνια προσπάθειας, η οθόνη του Detron έγινε ένας έμπειρος
και επιδέξιος τεχνίτης στη βιομηχανία POP που είναι η λύση σας για οποιαδήποτε
προμηθευτής ακρυλικής οθόνης συνήθειας με ένα πλήρες σύνολο προσαρμοσμένων
υπηρεσιών και λογιστικής αναμονής.
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Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, καλώς ήλθατε στο Επικοινωνήστε μαζί μας.
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