
Yadao ستوكات الرباط اليدوية 

كيس حقيبة تغليف المجوهرات

 

وصف المنتج

 

اسم المنتج الحقيبة مجوهرات الرباط

مواد األلياف الدقيقة

مقاس ملم 80 * 60
((يمكن تخصيصها وفًقا لمتطلباتك

اللون أخضر ، أحمر ، رمادي ، بني ، بيدج...
((يمكن أن يكون أي لون تريده

موك قطعة 3000

شعار ختم ساخن

عينة

متاح

وقت اإلنتاج: خالل 7 أيام
ً التكاليف: يمكن ردها جزئيا

تكلفة الشحن: قابل للتفاوض

وقت اإلنتاج في العادة 20-25 يوًما (يمكن ضبطها
(وفًقا للوضع الفعلي

OEM / ODM عرض

مكان المنشأ (قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي

 

.مالحظة: نظًرا ألنه يمكننا إجراء التخصيص ، سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل عرض / خدمة وفًقا لمتطلباتك

نحن مدينون بخط إنتاج سلس مع عمال ذوي خبرة ، الجودة هي ثقافتنا ، كل خطوة مصنوعة يدويًا باستثناء تشغيل القالب ، تتم
.مراقبة كل خطوة من عملية اإلنتاج بواسطة نظام تحكم صارم لضمان الجودة

 

صور المنتج

 

 



 
:يمكن الانتهاء من المزيد من المواد

 

 

 
:يمكن تحديد المزيد من الأنماط

 

 



 

:المنتجات الأخرى التي قد تهمك

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm
http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm


شركتنا

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm




 

 

تغليف تصميم المحدودة Yadao شنتشن
هي مؤسسة تدمج التصميم واإلنتاج والبيع والخدمة .Shenzhen Yadao Packaging Design Co. ، Ltd ، تأسست في عام 2003
.ككل

 

منتجاتنا الرئيسية هي عرض المجوهرات (مثل عرض األكريليك ، مجموعة عرض المجوهرات ، علبة المجوهرات ، علبة المجوهرات
ولفافة المجوهرات ، حامل المجوهرات الفردي وما إلى ذلك)... تغليف المجوهرات (مثل الحقيبة المخملية ، حقيبة التسوق / الحقيبة
الورقية) وصندوق المجوهرات ( مثل صندوق خشبي ، صندوق ورقي ، صندوق مخملي ، صندوق جلدي ، صندوق خاتم ، صندوق سوار ،
.(صندوق إسورة ، صندوق قالدة ، صندوق قالدة ، صندوق قرط ، صندوق ساعة



 

بأسلوب جديد وجودة عالية وعالية الجودة وبأسعار معقولة وتنافسية ، تحظى منتجاتنا بشعبية في أوروبا وأمريكا والشرق األوسط
.وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ، وما يقرب من 30 دولة ومنطقة ، وتتمتع بائتمان جيد جدًا في السوق الخارجية

 

بناءً على حسن نيتنا وخبراتنا لمدة 10 سنوات لنضمن لك أفضل ، OEM / ODM نحن ملتزمون بالتصميم / التطوير الذاتي لعمالئنا و
.جودة وخدمة وربح في كل األوقات

 

!نحن نتطلع إلى إقامة عالقة تجارية طويلة األمد ومربحة معك ، وسنبذل جهودًا متواصلة

 

 



 

معرضنا



 

عملية إنتاجية



 

شحنة

 

 

التعليمات

س 1. ما هو نطاق منتجاتك؟
1. الحقيبة حسب الصناعة --- الحقيبة ووتش / الحقيبة المجوهرات / الحقيبة النظارات
2. الحقيبة حسب المواد --- المخمل / ستوكات / الجلد المدبوغ / الكتان / الحرير / القطن
3. الحقيبة حسب النمط --- الرباط / زر / سحاب / مغناطيسي / القوس والشريط
4. حقيبة تسوق --- كيس ورقي

س 2. هل أنت منتج مباشر؟
نعم. منذ عام 2003 نحن متخصصون في تغليف المجوهرات ألكثر من 10 سنوات.

س 3. هل لديك سلع في المخازن للبيع؟
رقم نحن تخصيص. هذا يعني أن جميع التفاصيل - الحجم ، المادة ، اللون ، الكمية ، التصميم ، الشعار - ستنتهي باتباع أفكارك.

س 4. هل تقوم بفحص المنتجات النهائية؟
نعم. سيتم تنفيذ كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والمنتجات النهائية من قبل قسم مراقبة الجودة قبل الشحن.

نحن مستعدون دائًما لنكون سائقك المخلص لتغليف المجوهرات!



 !أرسل طلبك اآلن

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

 
اتصال:

الخط الساخن للمبيعات الخارجية: 86 25861273-0755 25534056-0755
sales@bzshow.net :البريد الإلكتروني


