
Store Display Armatuur is erg populair, je
bent het de moeite waard om het te

krijgen

U zult hier misschien versteld van staan, het kopen van een winkelmoment kan de
sfeer van uw winkel verbeteren en klanten in één oogopslag aantrekken. Door
winkelweergave te installeren, kunt u moeiteloos de aandacht op uw winkel richten.

Tegenwoordig gebruiken alle verkopers een winkeldisplay om een blijvende indruk te
maken. Als je een merkwinkel hebt, is een winkel waar je kleding kunt kopen de moeite
waard om te kopen. De reden om de winkelbeeldschermen te installeren om items
systematisch weer te geven. In plaats daarvan installeert u iets dat liefhebber kiest voor
eenvoudige winkelweergave, omdat eenvoud bezoekers gemakkelijk betrekt. Als je al je
items in een rij wilt houden, dan denk je dat je zonder veel te denken aan een winkeldisplay
kunt bouwen. We verzekeren u dat het klanten in staat stelt uw producten aan te raken en
aan te voelen.

Als een van de toonaangevende winkelvertoning in Los Angles-providers. Wij bieden u
een display armatuur, schoenendisplay, display voor de mobiele telefoon tegen de beste
marktprijzen. U kunt ook ontwerpen op onze website ontdekken en de beste kiezen die
overeenkomt met uw winkelvereisten.

Als uw producten nog steeds op een plank of tafel staan, geef ze dan een respectabele
plaats en verbeter hun uiterlijk door de winkelbeeldschermen te installeren. Als het gaat om
de schoenvertoning, is het vrij gebruikelijk, maar tegelijkertijd is het populair en innemend.
Het maakt niet uit, of je schoenenwinkel nu groot of klein is, je kunt de aandacht van een
publiek trekken na het tentoonstellen van schoenwinkels.

Als u een boekhandel bezit of beheert. U kent ongetwijfeld het gebruik van display-
armaturen voor boeken. Als u uw boekwinkel een nieuwe look wilt geven, kunt u dit doen
door creatieve en op hoge kwaliteit gebaseerde boekwinkelbeeldschermen te installeren.
Zodra u onze eersteklas en betoverende schermopname plaatst, kunt u uw klant de indruk



geven dat uw winkel nieuw is. Let op, wees voorzichtig, gebruik geen dozenplanken in uw
boekhandel, het ziet er erg goedkoop uit en verlaagt uw branding. Een leesobject voor een
boekhandel is een goed voorbeeld om winkel cool en uitstekend te maken.

Als je dezelfde dingen op één lijn wilt houden, dan zijn de meubelvertoning de goede
koop. Ze zijn zeer partikels en bestendig en zullen niet worden beperkt tot het weergeven
van slechts één product.

Als u een gsm-winkel beheert, zult u na het installeren van de armaturen van de
mobiele telefoon worden verrast door de invloed van de goede weergave op de
winkelervaring van uw klant.

Laatste zeg:

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

Productomschrijving
product type bakkerij display armatuur
productnaam Aangepaste twee zijbakken winkel display armatuur voor brood
Modelnr. DT-DF5
Grootte 2000x600x1600mm of aangepast
Hoofd materiaal Metaal en hout
Kleur Wit, Zwart, Rood, Etc.
MOQ 100st
Dikte 1 ~ 1,5 mm of 9 ~ 18 mm
Proeftijd 7 ~ 12 dagen
Productie tijd 25 ~ 30 dagen
Oppervlakte voltooid 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 onderhandelbaar



Inpakken
Wikkel door plastic folie voor waterdicht
12KG 20MM EPS-schuim voor anti-drop
K = K Dubbellaags bruin kartonpak voor elke verzending

Waarom voor ons kiezen

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



Als u vragen heeft, welkom bij Neem contact met ons op.

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

