
Suportes de exposição de jóias

Toda mulher quer parecer bonita e bonita em seu traje e aparência. Colar de jóias
desempenha um papel importante na beleza. Colar de jóias é um dos elementos mais
importantes na maquiagem de uma mulher. Um colar é uma corrente ornamental ou colar de
miçangas, jóias ou elos usados ao redor do pescoço. Um colar pode ser de diamante,
artificial, ouro ou prata. Nenhuma outra joia pode substituir a prioridade de um colar de joias.
Um colar é um dos mais antigos adornos dos humanos. Atualmente, um colar de jóias se
torna um símbolo de riqueza e status para as pessoas.

Um bom colar deve ser tratado com cuidado com a ajuda de uma exibição de colar de
jóias, exibição de jóias para colares longos e exibição de jóias para colares curtos. Um colar
pode ser de tamanho médio, longo e curto, dependendo da escolha e preferência do cliente.
Assim, as vitrines são diferentes para colares diferentes.

Às vezes, um cliente pode pensar o que fará com todo esse caso de exibição. Aqui
estão alguns dos benefícios da exibição de jóias para colares longos e exibição de colar de
jóias

1.Uma exibição de colar de jóias aumenta o brilho do colar. Permite ao cliente ver as
jóias da melhor forma possível.

2.Um colar fica mais apresentável na frente do cliente. Apenas uma peça de joalheria
pode ser menos atraente em comparação com a aparência dela quando adornada com
cuidado completo. Uma boa exibição ajuda o cliente a imaginar essa condição.

3.Uma exibição de colar de jóias aumenta os preços do colar, para que o varejista
possa obter mais benefícios com ele.

No mundo moderno, a demanda do consumidor não é limitada. Eles sempre procuram
diferentes variedades e formas de exibição de colar de jóias ou de jóias para colares longos,
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para guardar suas jóias. Quando você vai ao mercado, descobre que um mostrador de colar
de jóias está disponível em diferentes tamanhos e materiais. Estes são divididos em cinco
categorias principais.

●T-bar displays - Esses displays são do tipo pendurado.

●Bustos - Essas telas podem ser totalmente decoradas para representar a imagem
completa.

●Bandejas - Bandejas melhores ajudam a representar as jóias de uma maneira
melhor.

●Manequins de jóias - Estes são monitores completos em forma de humano para
uma aparência holística.

Às vezes, um cliente pode exigir diferentes opções de retenção. Alguns deles são:

●Material de madeira - Dá uma aparência clássica aos acessórios exibidos.

●Material acrílico - Eles oferecem melhor personalização no tipo de exibição e
podem ser formados de acordo.

●Material de veludo - Mais adequado para peças de joalheria pequenas e premium.

●Hardboard - São telas simples que podem ser processadas por itens baratos.

Encontrando o direito exibição colar de jóias ou a exibição de jóias para colares longos
é bastante difícil, mas onde há um problema, há uma solução. Nós somos os principais
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fornecedores de exibição de colar de jóias, exibição de jóias para colares longos,
fornecedores de exibição de colar de jóias por atacado na cidade. Estamos negociando em
B2B e B2C, ambos. Ajudaremos você a encontrar o seu display de colar de jóias certo para
seu próprio uso ou forneceremos as melhores ofertas se você procurar por atacado também.

Descrição do Produto
Tipo de Produto carrinho de exposição de brinco de madeira

Nome do Produto Suporte de exposição personalizado do gancho da mesa de madeira de 7
ganchos

Nº do modelo DT-WJC2
Tamanho 130x90x200mm ou personalizado
Material Principal Madeira
Cor Branco, preto, vermelho, etc.
MOQ 100PCS
Espessura 9 ~ 18mm
Tempo da amostra 7 ~ 12 dias
Tempo de produção 25 ~ 30 dias
Superfície terminada Revestimento em pó / pintura / cromo
Processo Corte-curva-forma-polonês-pintura-embalagem
Termos de entrega EXW, FOB, CIF

Termos de pagamento T / T: Depósito de 30% + contrapeso de 70% antes da expedição, PayPal,
Western union ou negociável

Embalagem
Enrole por filme plástico para impermeável
Espuma de 12KG 20MM EPS para anti-queda
K = K Camada dupla de caixa marrom para qualquer remessa













Porque escolher-nos

Com mais de 17 anos de luta, a tela da Detron tornou-se uma artesã experiente e
habilidosa na indústria de POP, que é a sua solução para qualquer tela de acrílico com um
conjunto completo de serviços personalizados e espera logística.



Se você tiver alguma dúvida, bem-vindo ao Contate-Nos.
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