
Yadao شعبية روز الوردي المجوهرات الحقيبة

مع غطاء رفرف لتعبئة المجوهرات مطابقة مع صندوق الدرج

وصف المنتج

اسم المنتج حجم الحقيبة المباراة إلى مربع درج

مادة سويدي

مقاس 80 * 80mm
(يمكن تخصيصها وفقا لمتطلباتكم)

اللون ارتفع الوردي...
((يمكن أن يكون أي لون تريده

موك جهاز كمبيوتر شخصى / 1500 3000
مجموعات

شعار debossed / ختم الساخنة

عينة

متوفرة

وقت اإلنتاج: في غضون 7 أيام

التكاليف: يمكن ردها جزئيا

تكلفة الشحن: قابل للتفاوض

وقت اإلنتاج عادة 20-25 يوما (يمكن ضبط وفقا
(للحالة الفعلية

OEM / ODM. عرض

مكان المنشأ (قوانغدونغ، الصين (البر الرئيسي

.مالحظة: كما يمكننا القيام بتخصيص، سنحاول األفضل تقديم أفضل اقتراح / خدمة وفقا لمتطلباتك

نحن مدينون بخط اإلنتاج السلس مع العمال ذوي الخبرة، والجودة هي ثقافتنا، وكل خطوة يدويا ما عدا العاملة العفن، تتم مراقبة
.كل خطوة من عملية اإلنتاج من خالل نظام التحكم األكثر صرامة من أجل ضمان الجودة لدينا

صور المنتج



:يمكن الانتهاء من المزيد من المواد



:يمكن تحديد المزيد من الأساليب



:المنتجات الأخرى التي قد تهمك

شركتنا
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تصميم التعبئة والتغليف المحدودة Yadao شنتشن
.هي مؤسسة دمج التصميم واإلنتاج والبيع والخدمة ككل .Yadao Packaging Design Co.، Ltd تأسست في عام 2003، شنتشن

منتجاتنا الرئيسية هي عرض المجوهرات (مثل عرض االكريليك، مجموعة مجوهرات عرض، صينية مجوهرات، حالة المجوهرات، لفة،
والمجوهرات واحدة موقف وهلم جرا)... التعبئة المجوهرات (مثل الحقيبة المخملية، حقيبة التسوق / كيس ورقة) ومجوهرات مربع (
مثل صندوق خشبي، ورقة مربع، صندوق المخمل، صندوق جلدي، مربع الدائري، مربع سوار، مربع اإلسورة، مربع قالدة، صندوق قالدة،
مربع القرط، مربع مراقبة، صندوق الساعة

بأسلوب جديد، جودة عالية ورطية في أسعار معقولة وبأسعار معقولة وتنافسية، منتجاتنا تحظى بشعبية في أوروبا وأمريكا والشرق
األوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية تقريبا أكثر من 30 دولة ومنطقة، والتمتع بائتمان جيد للغاية في السوق في الخارج وبعد



عند ضمان أفضل النوايا الحسنة والعدد 10 سنوات أفضل ،OEM / ODM نحن ملتزمون بعمالئنا "التصميم الذاتي / التطوير الذاتي و
.جودة، الخدمة والربح في كل العصور

!ونحن نتطلع إلى إقامة عالقة تجارية طويلة األجل والفوز معك. وسننظر إلى جهود حثيكة



معرضنا



عملية منتجة



لماذا أخترتنا





شحنة

التعليمات

q1. ما هو نطاق المنتج الخاص بك؟
1. الحقيبة حسب الصناعة --- مشاهدة الحقيبة / المجوهرات الحقيبة / نظارات الحقيبة
2. الحقيبة بالمواد --- المخملية / ستوكات / من جلد الغزال / الكتان / الحرير / القطن
3. الحقيبة حسب النمط --- الرباط / زر / سستة / المغناطيسي / القوس والشريط
4. حقيبة التسوق --- حقيبة ورقة

Q2. هل أنت الشركة المصنعة مباشرة؟
.نعم فعال. منذ عام 2003، كنا متخصصين في تعبئة المجوهرات ألكثر من 10 سنوات

q3. هل لديك عناصر في المخزون للبيع؟
.ال، نحن تخصيص. هذا يعني أن جميع التفاصيل --- الحجم والمواد واللون والكمية والتصميم والشعار --- سيتم االنتهاء بعد أفكارك

Q4. هل تفقد المنتجات النهائية؟
نعم فعال. سيتم تنفيذ كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والمنتجات النهائية من قبل قسم مراقبة الجودة قبل الشحن.

نحن دائما على استعداد لتكون سائق مخلص لتغليف المجوهرات!
 !أرسل طلبك اآلن

* ^ _ ^ * .سيتم تقديم أفضل الحلول وعناصر عالية الجودة

اتصال:
الخط الساخن للمبيعات الخارجية: 86 25861273-0755 25534056-0755

sales@bzshow.net :البريد الإلكتروني


