
Expositores de lojas são muito populares,
vale a pena obtê-los

Você pode se surpreender com isso, comprando um prateleiras de loja pode melhorar o
ambiente de sua loja e atrair clientes de uma só vez. Ao instalar o display da loja, você pode
mergulhar a atenção em sua loja sem esforço.

Hoje em dia, todos os comerciantes estão usando prateleiras de loja para causar uma
impressão duradoura. Se você tem uma loja de marca de roupas, vale a pena comprar uma
loja de roupas com prateleiras. A razão para instalar as prateleiras de exibição de varejo para
exibir itens de forma sistemática. Em vez disso, instale algo mais sofisticado, escolha uma
exibição de loja simples porque a simplicidade envolve facilmente os visitantes. Se você
quiser manter todos os seus itens em uma linha, sem pensar muito, crie prateleiras de
exibição para lojas. Asseguramos que permite aos clientes tocar e sentir os seus produtos.

Como uma das principais prateleiras de loja em fornecedores de Los Angles.
Oferecemos a você expositores de lojas de roupas, expositores de sapatos, expositores de
telefones celulares com os melhores preços do mercado. Você também pode descobrir o
design em nosso site e escolher o melhor que atenda aos requisitos da sua loja.

Se seus produtos ainda estão em uma prateleira ou mesa, dê a eles um lugar
respectivo e realce sua aparência instalando as prateleiras de exibição da loja. Quando se
trata de prateleiras de exibição de sapatos, é bastante comum, mas ao mesmo tempo, é
popular e envolvente. Não importa se sua loja de sapatos é grande ou pequena, você pode
chamar a atenção de um público depois de construir prateleiras de exibição de loja de
sapatos.

Se você possui uma livraria ou a administra. Sem dúvida, você conhece os usos das
prateleiras das livrarias. Se você deseja dar uma nova aparência à sua livraria, você pode
fazer isso instalando prateleiras de exibição de livraria baseadas em criativos e de alta
qualidade. Depois de colocar nossas prateleiras de exibição de alto nível e encantadoras,
você pode dar ao seu cliente a impressão de que sua loja é nova. Lembre-se, apenas tome
cuidado para não usar prateleiras de caixa em sua livraria, parece muito barato e diminui sua
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marca. As prateleiras de uma livraria são um ótimo exemplo de como tornar a loja
interessante e excelente.

Se você deseja manter as mesmas coisas em uma linha, as prateleiras de exibição de
móveis são uma ótima opção. Eles são altamente particulados e resistentes e não se
limitarão a exibir apenas um produto.

Se você gerencia uma loja de telefones celulares, após instalar as prateleiras das lojas
de telefones celulares, ficará surpreso com o impacto que a boa exibição pode ter na
experiência de compra do seu cliente.

Última palavra:

Se você está procurando o melhor prateleiras de varejo para venda, sua busca termina
aqui. Temos uma enorme coleção de prateleiras com as melhores taxas do mercado.

Descrição do Produto
Tipo de Produto Shevles de exibição de pasta de dente de madeira

Nome do Produto Vende-se prateleiras expositoras para lojas de varejo de pasta de dente de
madeira OEM Design

Modelo No. DT-DSH8
Tamanho 1000x400x1800mm ou personalizado
Material Principal Madeira
Cor Branco, preto, vermelho, etc.
MOQ 100PCS
Espessura 9 ~ 18 mm
Tempo de amostra 7 ~ 12 dias
Tempo de produção 25 ~ 30 dias
Acabamento de
superfície Revestimento a pó / pintura / cromo

Processo cut-bend-shape-polish-painting-packaging
Termos de entrega EXW, FOB, CIF

Termos de pagamento T / T: depósito de 30% + saldo de 70% antes do envio, PayPal, Western
Union ou negociável

https://www.displaystandsupplier.com/pt/products/New-Design-wooden-flooring-wine-store-display-fixture-for-wine.html


Embalagem
Embrulhar por filme plástico para impermeável
Espuma 12KG 20MM EPS para anti-queda
K = K Traje de papelão marrom de dupla camada para qualquer remessa





Porque escolher-nos

Com mais de 17 anos de empenho, o display Detron cresceu para ser um artesão
experiente e habilidoso na indústria de POP, que é sua solução para qualquer display de
acrílico com um conjunto completo de serviços personalizados e espera logística.



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

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

