
Suportes de exposição acrílicos na gama
de negócios

Hoje, os shoppings e as lojas de varejo oferecem uma variedade de produtos para
atrair seus consumidores. De cosméticos a roupas e sapatos, há algo para cada um de nós. E
não apenas isso, mas essas lojas vendem os produtos que eles têm em tamanhos diferentes
e em uma variedade de faixas (em termos de marcas), para que tenham tudo o que um
cliente possa precisar.

Mas ter tudo não é suficiente. Agora, a maioria de vocês se perguntaria se não é isso,
então o que mais precisa ser feito. Bem, apresentação, é claro!

Você se lembra de quando era criança que estava escrevendo exames, apenas o
conhecimento do assunto não era suficiente, mas também era necessário trabalhar para
apresentá-lo de maneira a que o examinador entenda o que você está tentando dizer e fique
impressionado pelas suas respostas. Só então você obteve boas notas. Assim, semelhante é
o caso da sua loja. Não é apenas ter uma loja e preenchê-la com uma variedade de produtos,
mas você também precisa exibi-los de uma maneira para que eles possam atrair clientes. E
como alguém pode fazer isso? Usando suportes de exibição em acrílico!

E esses estandes de acrílico para produtos?

Esses estandes de acrílico são prateleiras curtas ou caixas usadas por muitas
empresas, como cosméticos e álcool, para exibir seus itens que estão à venda. Dessa forma,
seus produtos são exibidos de maneira a parecerem organizados e organizados, o que facilita
a percepção dos consumidores.

Estes suportes de exposição de produtos acrílicos são criados para ficar sobre uma
mesa onde ocupam apenas um pouco de espaço. Além disso, são fáceis de limpar e manter,
o que aumenta ainda mais sua demanda.

https://www.displaystandsupplier.com/pt/products/Screen-printing-logo-blue-acrylic-tabletop-display-stand-with-hook-for-supermarket.html


Como usá-los?

● Esses expositores de mesa de acrílico podem ser usados por muitas empresas, como
cosméticos, acessórios, álcool, roupas, doces, etc. para exibir produtos.

● As lojas de varejo também podem usá-las para destacar mercadorias novas ou com
desconto. Portanto, é provável que seus consumidores notem os produtos à venda com mais
facilidade.

● Você também pode entrar em contato conosco para solicitar suportes de exposição
de acrílico personalizado. Podemos criá-los dependendo da adequação do seu produto.

● Dessa forma, você pode fazer com que seus consumidores percebam uma variedade
dos produtos que você está vendendo. Se você fizer isso com êxito, muitas vezes, seus
clientes acabarão comprando mais itens do que originalmente tinham em mente.

Quais são as vantagens de usá-los?

As vantagens de usar o suporte de exibição em camadas de acrílico incluem:

● Eles são ótimos para apresentar seus produtos de forma atraente e proeminente.

● Os suportes de exibição em acrílico são fortes e resistentes e têm uma taxa de
transparência de cerca de 93%.

● Podemos fabricá-los com a cor e o estilo de sua preferência, para que se adaptem à
sua marca. Dessa forma, eles chamarão a atenção dos seus clientes facilmente.
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Então é isso que faz valer a pena ter uma tela de acrílico para sua loja. Agora, se você
quiser encomendar um para sua loja também, entre em contato conosco em breve!

Descrição do Produto
Tipo de Produto fabricante de tela de contador de acrílico

Nome do Produto Tela protetora acrílica transparente personalizada da bancada para o
protetor do espirro

Nº do modelo DT-ACP1
Tamanho 450x150x500mm ou personalizado
Material Principal Acrílico
Cor Branco, preto, vermelho, etc.
MOQ 100PCS
Espessura 2 ~ 5mm
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 um artesão experiente e
habilidoso na indústria de POP, que é a sua solução para qualquer fornecedor de exibição de
acrílico personalizado com um conjunto completo de serviços personalizados e espera
logística.

https://www.displaystandsupplier.com/pt/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html
https://www.displaystandsupplier.com/pt/products/Customized-acrylic-phone-charger-accessories-display-stand-with-RGB-LED-light.html


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

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

