
Το Store Display Shelves είναι πολύ
δημοφιλές που αξίζει να το αποκτήσετε

Μπορεί να εκπλαγείτε από αυτό, αγοράζοντας ένα ράφια καταστημάτων μπορεί να
βελτιώσει την ατμόσφαιρα του καταστήματός σας και να προσελκύσει πελάτες με μια ματιά.
Εγκαθιστώντας την οθόνη του καταστήματος μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή στο
κατάστημά σας χωρίς κόπο.

Σήμερα όλοι οι έμποροι χρησιμοποιούν κατάστημα ράφια για να κάνεις μόνιμη
εντύπωση. Εάν διαθέτετε κατάστημα με επώνυμα υφάσματα, τότε αξίζει να αγοράσετε
ράφια από ένα κατάστημα ρούχων. Ο λόγος για την εγκατάσταση ράφια λιανικής για την
προβολή αντικειμένων συστηματικά. Αντί να εγκαταστήσετε κάτι πιο φανταχτερό, επιλέξτε
απλή οθόνη καταστήματος επειδή η απλότητα προσελκύει εύκολα τους επισκέπτες. Εάν
θέλετε να διατηρήσετε όλα τα στοιχεία σας σε μια σειρά, τότε χωρίς να σκέφτεστε πολλά
ράφια καταστημάτων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι επιτρέπει στους αγοραστές να αγγίζουν και
να αισθάνονται τα προϊόντα σας.

Ως ένα από τα κορυφαία ράφια των καταστημάτων στους παρόχους Los Angles. Σας
προσφέρουμε ράφια καταστημάτων ρούχων, ράφια παπουτσιών, ράφια καταστημάτων
κινητών τηλεφώνων στις καλύτερες τιμές αγοράς. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε το
σχεδιασμό στον ιστότοπό μας και να επιλέξετε το καλύτερο που ταιριάζει στις απαιτήσεις
του καταστήματός σας.

Εάν τα προϊόντα σας βρίσκονται ακόμα σε ένα ράφι ή τραπέζι, δώστε τους ένα
αντίστοιχο μέρος και βελτιώστε την εμφάνισή τους εγκαθιστώντας τα ράφια των
καταστημάτων. Όσον αφορά στα ράφια των παπουτσιών, είναι πολύ κοινό, αλλά
ταυτόχρονα, είναι δημοφιλές και ελκυστικό. Δεν έχει σημασία, αν το κατάστημα παπουτσιών
σας είναι μεγάλο και μικρό, μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή του κοινού αφού
δημιουργήσετε ράφια.

Εάν διαθέτετε κατάστημα βιβλίων ή το διαχειρίζεστε. Αναμφίβολα, γνωρίζετε τις
χρήσεις των ραφιών για τα βιβλιοπωλεία. Αν θέλετε να δώσετε μια νέα εμφάνιση στο
κατάστημα βιβλίων σας, μπορείτε να το κάνετε εγκαθιστώντας δημιουργικά και υψηλής
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ποιότητας ράφια οθόνης βιβλιοπωλείων. Μόλις τοποθετήσετε τα κορυφαία και μαγευτικά
ράφια μας, μπορείτε να δώσετε στον πελάτη σας την εντύπωση ότι το κατάστημά σας είναι
καινούργιο. Σας υπενθυμίζουμε, απλώς προσέξτε μην χρησιμοποιείτε ράφια κουτιού στο
κατάστημα βιβλίων σας, φαίνεται πολύ φθηνό και μειώνει την επωνυμία σας. Τα ράφια των
βιβλιοπωλείων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να καταστήσετε το κατάστημα δροσερό
και εξαιρετικό.

Αν θέλετε να διατηρήσετε τα ίδια πράγματα σε μια σειρά από τα ράφια των επίπλων
είναι η μεγάλη αγορά. Είναι πολύ σωματίδια και αντέχουν και δεν περιορίζονται στην
εμφάνιση μόνο ενός προϊόντος.

Εάν διαχειρίζεστε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, αφού εγκαταστήσετε τα ράφια
των καταστημάτων κινητών τηλεφώνων, θα εκπλαγείτε από τον αντίκτυπο της καλής
οθόνης στην εμπειρία αγορών του πελάτη σας.

Τελικός λόγος:

Αν ψάχνετε το καλύτερο προς πώληση ράφια λιανικής, η αναζήτησή σας τελειώνει
εδώ. Έχουμε μια τεράστια συλλογή από ράφια οθόνης στις καλύτερες τιμές αγοράς.

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος ξύλινα επίστρωμα οδοντόκρεμα

Ονομασία προϊόντος Πώληση ράφια καταστημάτων λιανικής πώλησης ξύλινων οδοντόκρεμας
OEM Design

Αριθμός Μοντέλου. DT-DSH8
Μέγεθος 1000x400x1800mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Ξύλο
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κ.λπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 9 ~ 18 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
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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 Detron έγινε ένας έμπειρος και
επιδέξιος κατασκευαστής στη βιομηχανία POP που είναι η λύση κάθε ακρυλικής οθόνης με
ένα πλήρες σύνολο προσαρμοσμένων υπηρεσιών και λογιστικής αναμονής.



Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, καλώς ήλθατε στο Επικοινωνήστε μαζί μας.

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

