
Yadao ručně vyráběné mikrovlákno pouzdro šperky pytel

s uzávěrem a nepravidelným víkem krajky

 

Popis produktu

 

jméno výrobku Tlačítko sáček z mikrovlákna s
víkem krajky

Materiál mikrovlákna

Velikost
80 * 80 mm.
(Může přizpůsobit podle vašeho
požadavku)

Barva
Růžová růžová, béžová...
(Může být libovolná barva,
kterou chcete)

MOQ. 3000 ks.

Logo Horké lisování / vytržení

Vzorek

K dispozici

Výrobní doba: do 7 dnů

Náklady: Může být vrácena
částečně

Přepravní náklady:
obchodovatelné

Doba výroby
Normálně 20-25 dní (se může
přizpůsobit podle skutečné
situace)

OEM / ODM. Nabídka

Místo původu Guangdong, Čína (pevnina)

 

PS: Jak můžeme udělat přizpůsobení, zkuste nejlépe poskytnout nejlepší návrh / službu podle vašich
požadavků.

Dlužili jsme hladkou výrobní linku se zkušenými pracovníky, kvalita je naší kulturou, každý krok ručně kromě
zpracování formy, každý krok výrobního procesu je monitorován nejpřísnějším řídicím systémem, aby byla
zajištěna naše kvalita.

 

Obrázky produktu

 



 

 
Více materiálů lze dokončit:

 



 

 
Můžete vybrat více stylů:

 

 



 

Ostatní produkty, které vás mohou zajímat:

 

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


Naše společnost

 

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




 

 

Shenzhen Yadao Balení Design Co, Ltd
Založena v roce 2003, Shenzhen Yadao Balení Design Co., Ltd. je podnik integrující design, výroba, prodej
a servis jako celek.

 

Naše hlavní produkty jsou šperky Display (jako akrylové displej, šperky displeje sada, šperky zásobník,
šperky pouzdro a role, šperky single stojan a tak dále)... bižuterie balení (jako sametový pouzdro, nákupní
taška / papírový sáček) a šperky Stejně jako dřevěný box, papírové krabice, sametový box, koženka box,
kroužek box, náramek box, náramek box, náhrdelník box, přívěsek, náušnice, hodinky).



 

S novým stylem, vysokou kvalitou a špičkovou cenou za rozumnou a konkurenceschopnou cenu jsou naše
produkty populární v Evropě, Americe, na Středním východě, Africe, Jižní Americe, téměř více než 30
zemích a oblastech, a užívat si velmi dobrého úvěru v zámořském trhu.

 

Jsme odhodláni k našim zákazníkům "Self Design / Development a OEM / ODM, na našich 10 letech
goodwill a zkušenosti, které mají být zajištěny nejlepší kvalitu, servis a zisk.

 

Těšíme se na navázání dlouhodobého a win-win obchodního vztahu s vámi. Budeme neuspokojivé úsilí!

 

 



 

Naše výstava



 

Productive Process.



Proč nás vybrat

 





 

 

náklad

 

 

Faq.

Q1. Jaký je váš produktový sortiment?
1. Sáček podle průmyslu --- sledovat pouzdro / šperky pouzdro / brýle sáčku
2. sáček podle materiálu --- samet / mikrovlákna / semiš / ložní prádlo / hedvábí / bavlna
3. sáčku podle stylu --- šňůrka / tlačítko / zip / magnetický / luk a stuha
4. Nákupní taška - - papírový sáček

Q2. Jste přímý výrobce?
Ano. Od roku 2003 se specializujeme na obaly šperky více než 10 let.

Q3. Máte položky na skladě k prodeji?
Ne. Uděláme. To znamená, že všechny detaily --- velikost, materiál, barva, množství, design, logo --- po
dokončení vašich nápadů.

Q4. Zkontrolujete hotové výrobky?
Ano. Každá fáze výroby a hotových výrobků bude provedena oddělením kontroly kvality před
odesláním.

Jsme vždy připraveni být vaším loajálním řidičem pro balení šperky!
Pošlete svůj požadavek!

 
Budou nabízeny nejlepší řešení a vysoce kvalitní položky. * ^ _ ^ *

 
Kontakt:

Zahraniční prodejní linka: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


