
Winkelvertoningsarmatuur is erg
populair, je bent het waard om het te

krijgen

U zult hier misschien van verrast zijn, het kopen van een winkelinrichting kan de
ambiance van uw winkel verbeteren en klanten in één oogopslag aantrekken. Door
winkeldisplay te installeren, kunt u moeiteloos de aandacht in uw winkel vestigen.

Tegenwoordig gebruiken alle handelaren winkel display armatuur om een blijvende
indruk te maken. Als je een kledingwinkel voor kleding hebt, dan is het waard om een 
kledingwinkel te kopen. De reden voor het installeren van de winkel display armaturen om
items systematisch weer te geven. Kies liever voor een liefhebber, kies voor eenvoudig
winkeldisplay omdat eenvoud bezoekers gemakkelijk betrekt. Als je al je items op een lijn wilt
houden, dan zonder na te denken over een veel te grote winkelinrichting. Wij verzekeren u
dat shoppers uw producten kunnen voelen en voelen.

Als een van de toonaangevende winkels in Los Angles. Wij bieden u een kledingwinkel
display armatuur, schoen display armatuur, mobiele telefoon winkel display armatuur tegen
de beste marktprijzen. U kunt ook design ontdekken op onze website en de beste kiezen die
overeenkomt met uw winkelvereisten.

Als uw producten zich nog op een plank of tafel bevinden, geeft u ze een respectieve
plaats en verbetert u hun uiterlijk door de winkelarmaturen te installeren. Als het gaat om
schoenvertoning, is het heel gebruikelijk, maar tegelijkertijd is het populair en aantrekkelijk.
Het maakt niet uit, of uw schoenenwinkel groot en klein is, u kunt de aandacht trekken van
een publiek nadat u schoenenwinkelopstellingen heeft gebouwd.

Als u een boekhandel bezit of beheert. U kent ongetwijfeld het gebruik van display-
armaturen voor boekenwinkels. Als u uw boekwinkel een nieuwe look wilt geven, kunt u dit
doen door creatieve en op kwaliteit gebaseerde boekwinkelvertoningsarmaturen te
installeren. Nadat u ons eersteklas en betoverende display-armatuur hebt geplaatst, kunt u
uw klant de indruk geven dat uw winkel nieuw is. Let wel, wees voorzichtig, gebruik geen

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Supermarket-flooring-wooden-metal-hook-store-display-fixture-with-wheel.html


planken in je boekwinkel, het ziet er erg goedkoop uit en vermindert je branding. Een display-
inrichting voor een boekhandel is een geweldig voorbeeld om de winkel cool en uitstekend te
maken.

Als u dezelfde dingen op één lijn wilt houden, dan zijn meubeldisplays de grote koop.
Ze zijn zeer deeltjesvormig en bestand tegen en zullen niet worden beperkt om slechts één
product weer te geven.

Als u een gsm-winkel beheert, zult u na het installeren van de weergaven van de gsm-
winkel verrast zijn hoeveel impact het goede display kan hebben op de winkelervaring van
uw klant.

Laatste zeg:

Als u op zoek bent naar de beste winkel display armaturen, uw zoekopdracht eindigt
hier. We hebben een enorme collectie display-armaturen tegen de beste marktprijzen.

Productomschrijving
product type leverancier van hoedenweergave
productnaam Creatief design metalen vloer hoed display armatuur voor winkel
Modelnr. DT-MCF3
Grootte 600x600x1918mm of aangepast
Hoofd materiaal Metaal
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 1 ~ 1.5mm
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

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Supermarket-OEM-design-wooden-carbonated-drinks-store-display-fixture.html


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 elk acryldisplay 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/contact-us.html

