
Rekken weergeven in telefoonwinkels

Displayrekken zijn vandaag een nieuwe hit in de retailwereld. Dat komt vooral door de
vele voordelen die ze bieden. Deze rekken tonen items zodanig dat ze de vloerruimte
minimaliseren die de items innemen, terwijl ze ook worden weergegeven op een manier die
de klant aantrekkelijk vindt. Ze zijn ook goedkoop en verkrijgbaar in verschillende materialen
en maten waardoor ze aan de behoeften van een groot deel van de gebruikers kunnen
voldoen.

Deze displayrekken zijn net als waar dan ook geschikt om ook in de telefoonwinkels te
worden gebruikt. In de telefoonwinkels kunnen deze displayracks worden gebruikt voor
verschillende doeleinden, zoals displayracks voor telefoons, displayracks voor
telefoonhoesjes of telefoon accessoires display rack, enzovoort.

Waarom zou u deze displayrekken in uw telefoonwinkel gebruiken?

Door deze telefoondisplays te gebruiken, wordt het voor klanten gemakkelijker om de
producten te verkennen. Ze kunnen de verschillende kenmerken van de telefoon, zoals de
vorm, de grootte of het model, gemakkelijk opmerken en vergelijken zonder de telefoons aan
te raken, wat de kans op een ongeluk vermindert. Ook zal geen persoonlijk contact met de
telefoonschermen de telefoon beschermen voor het ontvangen van handafdrukken of andere
soorten vlekken en dus de dagelijkse schoonmaak van de telefoons verminderen. Bovendien
bieden deze telefoondisplayrekken een veilige en beveiligde conditie om telefoons te
presenteren, wat erg belangrijk is.

Een andere reden waardoor het relatief moeilijk wordt voor de telefoonwinkels om te
functioneren zonder de telefoon display rekken is telefoonaccessoires. Telefoonwinkels
verkopen vaak verschillende telefoonaccessoires samen met mobiele telefoons. Deze
accessoires omvatten items zoals telefoonfilm, gehard glas, telefoonhoesje, koptelefoons,
oortelefoons, enz. Als een telefoonwinkel dergelijke items verkoopt, betekent dit meestal dat
ze veel modellen en merken houden om kopers een verscheidenheid aan opties. Als nu
displayaccessoires voor telefoonaccessoires niet voor dit doel worden gebruikt, ziet uw
winkel er waarschijnlijk uit als een stortplaats met al het spul dat het grootste deel van uw
vloeroppervlak bedekt. Het gebruik van telefoonaccessoires wordt daarom aanbevolen. Het
gebruik van deze rekken verkleint ook de kans dat dergelijke items misplaatst raken.

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/OEM-Metal-floor-standing-rotating-display-rack-for-phone-accessories.html
https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html


Onze displaystandaards voldoen precies aan alle bovenstaande kwaliteiten en zorgen
ervoor dat uw producten aan de maximale ogen worden blootgesteld. Hieronder volgen de
meest opvallende kenmerken

● Mogelijkheid om maximale producten te presenteren in minimale ruimte voor de
beste efficiëntie.

● Zichtbaarheid op afstand zorgt ervoor dat de klant het product zeer gemakkelijk
herkent.

● De vitrines zijn uitgerust met de beveiligingsfuncties zodat de producten veilig
worden geplaatst met de angst om te vallen.

Dus als u een telefoonwinkel heeft en op zoek bent naar een van deze
telefoonschermrekken om ervoor te zorgen dat uw winkel soepel functioneert, kunt u contact
met ons opnemen. We kunnen u verschillende soorten displayrekken voor telefoons
aanbieden, zoals draaiende displayrekken voor telefoons, displaykasten voor telefoons,
displayrekken voor telefoonhoesjes volgens uw geschiktheid. Deze displayrekken bieden u
een georganiseerde en schone werkruimte.

Productomschrijving
product type telefoonlader displaystandaard
productnaam 7 Grid zwart acryl telefoonlader displaystandaard met vergrendeld
Modelnr. DT-AC16
Grootte 350x250x300mm of aangepast
Hoofd materiaal Acryl
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 2 ~ 5mm
Proeftijd 7 ~ 12 dagen
Productie tijd 25 ~ 30 dagen
Oppervlakte afgewerkt Poedercoaten / schilderen / chroom
Werkwijze cut-bend-shape-polish-painting-packing



Leveringsvoorwaarden EXW, FOB, CIF

Betaalvoorwaarden T / T: 30% aanbetaling + 70% saldo vóór verzending, PayPal, Western Union
of overeen te komen

Inpakken
Wikkel door plastic film voor waterdicht
12KG 20MM EPS-schuim voor anti-drop
K = K Dubbel lagen bruin pak voor elke verzending











Waarom voor ons kiezen

Met meer dan 17 jaar streven, groeide Detron-display uit tot een ervaren en bekwame
crafter in de POP-industrie die uw oplossing is voor elke acryl display met een volledige set
van op maat gemaakte service en logistieke standby.



Als u vragen heeft, welkom bij Neem contact op.

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

