
Ξύλινα ράφια λιανικής για σούπερ μάρκετ

Το σούπερ μάρκετ είναι ένα μέρος όπου η πώληση προϊόντων εξαρτάται από την
παρουσίαση των προϊόντων. Μπορείτε να προσελκύσετε τον πελάτη σας μόνο εάν τα είδη
του καταστήματός σας τοποθετηθούν συστηματικά. Τα ξύλινα ράφια λιανικής παρέχουν
χώρο πώλησης για τα προϊόντα σας σε καταστήματα. Υπάρχουν τόνοι προϊόντων που
πωλούνται στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, είναι ζωτικής σημασίας η εγκατάσταση υψηλής
ποιότητας εμφανίστε ξύλινα ράφια στο μαγαζί. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα έχετε
ποικιλία ραφιών με τις καλύτερες τιμές αγοράς.

Ο μόνος τρόπος για να κάνετε το σούπερ μάρκετ σας ελκυστικό και καθαρό είναι με
την εγκατάσταση ξύλινα ράφια ράφια. Υπάρχουν πολλά προϊόντα με βάση τις επωνυμίες που
πουλάτε στο σούπερ μάρκετ σας, ώστε να διευκολύνετε τους πελάτες να τοποθετούν τα ίδια
προϊόντα επωνυμίας σε μια σειρά. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο διατηρώντας τα ξύλινα
ράφια. Τα ξύλινα ράφια μας είναι υψηλής ποιότητας και δημιουργικά. Μπορούν να αντέξουν
ένα φορτίο βαρέων προϊόντων. Έτσι, εάν ψάχνετε τα ράφια οθόνης στις καλύτερες τιμές
αγοράς χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητά του. Η αναζήτηση τελειώνει εδώ, ανακαλύπτετε
τη συλλογή ραφιών από τον ιστότοπό μας και επιλέγετε την καλύτερη που ταιριάζει με τις
απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Μερικά καταστήματα χρειάζονται μικρά ράφια από σκούρο ξύλο, ενώ κάποια
χρειάζονται μεγάλα ράφια από γυάλινη οθόνη. Όποια και αν είναι η απαίτησή σας, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ραφιών οθόνης σε
οικονομικές τιμές. Όλη η συλλογή των ξύλινων ραφιών μας είναι ελκυστική που αλλάζει την
εμφάνιση και την αίσθηση του καταστήματός σας και επιτρέπει στους πελάτες να φτάσουν
στο κατάστημά σας.

Η διαχείριση ενός καταστήματος σούπερ μάρκετ δεν είναι εύκολη δουλειά. Υπάρχουν
τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να διατηρήσετε στο κατάστημά σας. Στα οποία τα ξύλινα
ράφια είναι τα πρώτα. Η πώλησή σας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείτε τα
αντικείμενά σας στο κατάστημα και μαζί με αυτά που εγκαθιστάτε για να διατηρήσετε τα
προϊόντα σας. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, πιστεύουν ότι τα ξύλινα
ράφια με οθόνη είναι πιο αποτελεσματικά από τα γυάλινα ράφια, επειδή μπορούν να
αντέξουν ένα μεγάλο φορτίο των προϊόντων και επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να τοποθετούν
συστηματικά αντικείμενα με μία κίνηση.

https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/Supermarket-adjustable-3-tiers-wooden-wine-display-shelves.html
https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/Supermarket-customized-3-tiers-wooden-candy-display-shelves.html


Εάν χρειάζεστε ράφια από σκούρο ξύλο στο σούπερ μάρκετ, αλλά χρειάζεστε κάποια
προσαρμογή. Επικοινωνήστε μαζί μας, μοιραστείτε μαζί μας όλα τα ερωτήματά σας.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα ξύλινα ράφια οθόνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ο
μοναδικός μας σκοπός πίσω από αυτό το διαδικτυακό κατάστημα λιανικής είναι να
ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.

Αυτή είναι η ώρα να προσελκύσετε πελάτες και να δημιουργήσετε πώληση
τοποθετώντας ξύλινα ράφια στο κατάστημα. Το κατάστημά σας πρέπει να είναι ελκυστικό,
καθαρό και όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι στη σειρά. Έτσι, για να γίνει αυτό είναι
απαραίτητο να τοποθετήσετε ράφια από σκούρο ξύλο σε σούπερ μάρκετ.

Εάν χρειάζεστε κάποια ανακαίνιση στο κατάστημά σας, αλλά δεν θέλετε να αλλάξετε
την πραγματική εμφάνιση, μπορείτε να το κάνετε εγκαθιστώντας δημιουργικά και βασικά
ποιοτικά ξύλινα ράφια. Είμαστε ένα από τα καλύτερα οθόνη ράφια κατασκευαστής Κίνα.
Ανακαλύψτε τα ξύλινα ράφια από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος εργοστάσιο ράφια ψωμιού
Ονομασία προϊόντος Σούπερ μάρκετ 5 επιπέδων ξύλινα ράφια για δάπεδο
Αριθμός Μοντέλου. DT-WF10
Μέγεθος 650x300x1700mm 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

Οροι αποστολής EXW, FOB, CIF

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

https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/Supermarket-OEM-design-4-tiers-wooden-chocolate-display-rack.html
https://www.displaystandsupplier.com/gr/products/China-manufacturer-wooden-flooring-merchandise-display-shelves-for-supermarket.html


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

