
Sieraden display staat

Elke vrouw wil er schattig en mooi uitzien in haar kleding en uiterlijk. Sieraden ketting
speelt een belangrijke rol in schoonheid. Sieraden ketting is een van de belangrijkste
elementen in de make-up van een vrouw. Een ketting is een sierketting of een reeks kralen,
juwelen of schakels die om de nek worden gedragen. Een ketting kan van diamant,
kunstmatig, goud of zilver zijn. Geen enkel ander sieraad kan de prioriteit van een
sieraadketting vervangen. Een ketting is een van de oudste versieringen van mensen.
Tegenwoordig wordt een sieradenketting een rijkdom- en statussymbool voor mensen.

Een goede ketting moet met zorg worden behandeld met behulp van een
sieradenketting, sieraden display voor lange kettingen en sieradendisplay voor korte
kettingen. Een ketting kan van gemiddelde, lange en korte maat zijn, afhankelijk van de
keuze en voorkeur van de klant. Dienovereenkomstig zijn vitrines verschillend voor
verschillende kettingen.

Soms kan een klant denken dat wat ze zal doen met al die vitrine. Hier zijn enkele van
de voordelen van sieradenvertoning voor lange kettingen en sieradenkettingvertoning

1. Een sieraden ketting display verhoogt de glans van de ketting. Hiermee kan de klant
de sieraden in zijn beste vorm zien.

2.Een ketting wordt beter zichtbaar voor de klant. Omdat een sieraad alleen al minder
aantrekkelijk is in vergelijking met hoe het eruit zou zien als het met volledige zorg wordt
versierd. Een goed display helpt de klant zich die toestand voor te stellen.

3.Een ketting met sieradenketting verhoogt de prijs van de ketting, zodat de winkelier
er meer voordelen uit kan halen.

In de moderne wereld is de consumentenvraag niet beperkt. Ze zoeken altijd naar
verschillende variëteiten en vormen van sieraden ketting display of sieraden display voor

https://www.displaystandsupplier.com/nl/products/Customized-high-grade-metal-glass-jewelry-store-display-case-for-jewelry.html


lange kettingen, om hun sieraden te houden. Wanneer je naar een markt gaat, zul je merken
dat een display met sieradenketting verkrijgbaar is in verschillende maten en verschillende
materialen. Deze zijn onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën.

●T-balk wordt weergegeven - Deze displays zijn hangende displays.

●Borstbeelden - Deze displays kunnen volledig worden versierd om het volledige
beeld weer te geven.

●trays - Betere dienbladen helpen om de sieraden beter weer te geven.

●Sieraden mannequins - Dit zijn volledig mensvormige displays voor een holistische
look.

Soms kan een klant andere vasthoudopties eisen. Sommige ervan zijn:

●Houten materiaal - Het geeft een klassieke uitstraling aan de weergegeven
accessoires.

●Acryl materiaal - Ze bieden een betere aanpassing van het displaytype en kunnen
dienovereenkomstig worden gevormd.

●Fluweel materiaal - Meest geschikt voor kleine en premium sieraden.

●hardboard - Dit zijn eenvoudige displays die kunnen worden aangeklaagd voor
goedkope items.

Rechts vinden sieraden ketting display of sieraden display voor lange kettingen is vrij
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moeilijk, maar waar er een probleem is, is er een oplossing. Wij zijn toonaangevende
leveranciers van sieraden ketting display, sieraden display voor lange kettingen, sieraden
ketting display groothandel providers in de stad. We hebben beide te maken met B2B en
B2C. Wij zullen u helpen om uw juiste sieradenketting te vinden voor uw eigen gebruik of we
bieden u de beste deals als u ook op zoek bent naar groothandel.

Productomschrijving
product type houten oorbelstandaard
productnaam Aangepaste 7 haak houten tafelblad oorbel display stand
Modelnr. DT-WJC2
Grootte 130x90x200mm of aangepast
Hoofd materiaal Hout
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 9 ~ 18mm
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/contact-us.html

