
O que o suporte de exibição do contador
pode mostrar?

Apresentações de negócios são estressantes para conduzir. Para atingir o público, você
precisa usar expositores de balcão. Estes expositores são componentes vitais que hels
mostrar seus produtos em exposição, feira, balcão de escritório e conferência.

O expositor de balcão de loja não é uma coisa que pode atrair o público, você precisa
comprar um suporte que combina perfeitamente com seus produtos. Como um dos principais
expositores de balcão, temos extensas coleções de expositores que vão além de suas
expectativas. Nós fornecemos produtos de exibição que são compostos de qualidade superior
e trabalhada em projetos especiais.

Sempre proeminentes desenhos e gráficos são algo que facilmente chama a atenção
dos visitantes. Então, sempre que você for comprar um expositor de balcão, escolha um
design atraente.

Não há dúvida de que as telas de exibição ajudam a exibir seus produtos e serviços em
um evento. Um display de bancada oferece muita comodidade para os clientes. Eles também
são leves e exibem seus produtos sem esforço.

Algumas características de um suporte de exibição do contador:

1. deve ser rentável.

2. Deve ter as opções de variedade.

3. Deve ser portátil.

4. Deve ser dobrável.

5. deve entrar em uma variedade, formas e tamanhos.



Quando se trata de anunciar os produtos e serviços em uma feira ou eventos, os
expositores de balcão são mais eficazes do que os estandes em geral. A coisa é que seus
gráficos são encantadores, você pode rapidamente levar os produtos dos contadores sem
deixar uma bagunça. Se você possui uma loja e tem grandes coleções de itens, para mantê-
los sistematicamente você precisa comprar expositores de balcão. O suporte de exibição do
contador permite que os clientes procurem suas coleções. Nossos designs robustos,
atraentes e elegantes, polidos, permitem que você organize seus itens com uma pegada
mínima. Nossos estandes de exibição animados são atraentes, atraentes, imagens coloridas
e de alta qualidade. Somos especializados em fornecer qualidade, expositores de balcão de
varejo acessível

Muitas vezes, os projetos de contadores mais atraentes são os mais pensados. Se você
tiver os produtos especiais e quiser exibi-los sistematicamente, compre bancadas. Se você
está promovendo sua marca em vários locais, essa é a escolha certa para você. Temos uma
ampla e extensa gama de coleções de expositores para atender todas as suas necessidades
específicas. A nossa série de expositores de balcão oferece um aspecto e uma sensação
eficazes, proporcionando assim um espaço de comunicação eficaz, um escritório extenso e
um comércio. 

Descrição do Produto
Tipo de Produto suporte de exposição do contador do brinco acrílico

Nome do Produto Suporte de exposição acrílico preto claro por atacado do contador do brinco
com gancho plástico

Modelo não. DT-COU6
Tamanho 160x60x180mm ou personalizado
Material Principal Acrílico
Cor Branco, preto, vermelho, etc.
MOQ 100 PCS
Espessura 2 ~ 5mm
Tempo da amostra 7 ~ 12 dias
Tempo de produção 25 ~ 30 dias
Superfície Acabada Revestimento em pó / Pintura / Cromado
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
Envoltório por filme plástico para impermeável
Espuma de 12KG 20MM EPS para anti-queda
K = K Camadas duplas terno marrom da caixa para qualquer embarque

Porque escolher-nos

Com mais de 17 anos de dedicação, a Detron Display tornou-se um artesão experiente
e habilidoso na indústria de POPs, que é a sua solução para qualquer display de acrílico com
um conjunto completo de serviços personalizados e logística em standby.



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

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

