
Τι μπορεί να δείξει το Stand Counter
Display;

Οι επιχειρηματικές παρουσιάσεις είναι αγχωτικές. Προκειμένου να στοχεύσετε το
κοινό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις αντίθετες οθόνες προβολής. Αυτά τα περίπτερα
προβολής είναι ζωτικής σημασίας στοιχεία που βοηθούν στην προβολή των προϊόντων σας
σε εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, γραφεία και συνέδρια.

Το πάγκο οθόνης του καταστήματος δεν είναι κάτι που μπορεί να προσελκύσει το
ακροατήριο, πρέπει να αγοράσετε ένα περίπτερο που ταιριάζει απόλυτα με τα προϊόντα σας.
Ως μία από τις κορυφαίες στάσεις πάγκου προβολής παρέχει, έχουμε εκτεταμένες συλλογές
εκθεσιακών περίπτερο που υπερβαίνει τις προσδοκίες σας. Παρέχουμε προϊόντα προβολής
που είναι κατασκευασμένα από κορυφαία ποιότητα και κατασκευασμένα σε ειδικά σχέδια.

Πάντα εξέχοντα σχέδια και γραφικά είναι κάτι που αγγίζει εύκολα την προσοχή των
επισκεπτών. Έτσι, κάθε φορά που πρόκειται να αγοράσετε ένα counter stand stand πάντα να
πάτε για ένα ελκυστικό σχέδιο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οθόνη δείχνει βοήθεια για να παρουσιάσει τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες σας σε μια εκδήλωση. Ένας πάγκος απεικόνισης προσφέρει μεγάλη ευκολία
στους πελάτες. Είναι επίσης ελαφρύ σε βάρος και εμφανίζουν τα προϊόντα σας αβίαστα.

Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός πάγκου απεικόνισης:

1. Θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικό.

2. Θα πρέπει να έχουν τις επιλογές της ποικιλίας.

3.Θα πρέπει να είναι φορητό.

4. Θα πρέπει να είναι πτυσσόμενο.

5. Θα πρέπει να έρχονται σε μια ποικιλία, σχήματα και μεγέθη.



Όταν πρόκειται για τη διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών σε μια εμπορική
επίδειξη ή εκδηλώσεις, οι αντίθετες οθόνες είναι πιο αποτελεσματικές από τις γενικές
στάσεις. Το πράγμα είναι ότι τα γραφικά τους είναι γοητευτικά, μπορείτε να πάρετε
γρήγορα προϊόντα από τους μετρητές χωρίς να αφήσετε ένα χάος. Εάν είστε κύριος ενός
καταστήματος και έχετε μεγάλες συλλογές αντικειμένων, προκειμένου να τα κρατάτε
συστηματικά, πρέπει να αγοράσετε εκθετήρια. Η οθόνη Counter Display επιτρέπει στους
πελάτες να περιηγούνται στις συλλογές σας. Τα ανθεκτικά, ελκυστικά και κομψά σχέδια μας
σε στιλβωμένα σας επιτρέπουν να οργανώνετε καθαρά τα αντικείμενά σας με ένα ελάχιστο
αποτύπωμα. Οι κινούμενες εκθετήριές μας είναι ελκυστικές, εντυπωσιακές, έγχρωμες και
υψηλής ποιότητας. Ειδικευόμαστε στην παροχή ποιοτικών, προσιτών λιανικών στάσεων
προβολής

Συχνά τα πιο ελκυστικά σχέδια μετρητών είναι τα πιο μελετημένα. Εάν έχετε τα ειδικά
προϊόντα και θέλετε να το εμφανίσετε συστηματικά, αγοράστε πάγκους μετρητών. Εάν
προωθείτε τη μάρκα σας σε διάφορες τοποθεσίες, τότε αυτή είναι η σωστή επιλογή για
εσάς. Έχουμε μια ευρεία και εκτεταμένη σειρά συλλογών μετρητών οθονών που ταιριάζουν
στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Η σειρά των μετρητικών οθονών μας προσφέρει
αποτελεσματική εμφάνιση και αίσθηση, παρέχοντας έτσι αποτελεσματικό χώρο
επικοινωνίας, γραφείο, εκτεταμένο και εμπορικό. 

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος σνακ μετρητή stand stand
όνομα προϊόντος Σούπερ μάρκετ μετρητής σνακ ορόσημο πάγκο οθόνη με το καλάθι
Αριθμός Μοντέλου. DT-COU4
Μέγεθος 180x120x200mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Μέταλλο
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κλπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 1 ~ 1,5mm
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.

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

