
Ručně vyráběné pouzdro na stužku Yadao

Pouzdro z mikrovlákna na balení obalů

 

Popis produktu

 

jméno výrobku Stuha šperkovnice

Materiál Mikrovlákno

Velikost
80 * 60 mm
(Lze přizpůsobit podle vašeho
požadavku)

Barva
Růžová, žlutá, zelená...
(Může to být jakákoli barva,
která se vám líbí)

MOQ 3000 ks

Logo Horká ražba

Vzorek

K dispozici

Doba výroby: do 7 dnů

Náklady: lze částečně vrátit

Náklady na dopravu:
Vyjednávací

Doba výroby Normálně 20-25 dní (lze upravit
podle aktuální situace)

OEM / ODM Nabídka

Místo původu Guangdong, Čína (pevnina)

 

PS: Jak můžeme udělat přizpůsobení, pokusíme se nejlépe poskytnout nejlepší nabídku / službu podle vašich
požadavků.

Dlužíme hladkou výrobní linku se zkušenými pracovníky, kvalita je naše kultura, každý krok ruční práce kromě
provozu formy, každý krok výrobního procesu je sledován nejpřísnějším kontrolním systémem, aby byla
zajištěna naše kvalita.

 

Obrázky produktů

 



 

 
Lze dokončit více materiálů:

 



 

 
Lze vybrat více stylů:

 

 



 

Další 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 Packaging Design Co., Ltd.
Společnost Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd., založená v roce 2003. je podnik integrující design,
výrobu, prodej a servis jako celek.

 

Našimi hlavními produkty jsou displej na šperky (jako akrylový displej, sada na šperky, podnos na šperky,
pouzdro a role na šperky, samostatný stojan na šperky atd.)... Balení šperků (jako sametové pouzdro,
nákupní taška / papírový sáček) a šperkovnice ( jako dřevěná krabička, papírová krabička, sametová
krabička, koženková krabička, krabička na prsteny, krabička na náramky, krabička na náramek, krabička
na náhrdelník, krabička na přívěsek, krabička na náušnice, krabička na hodinky).



 

Díky novému stylu, vysoké kvalitě a špičkové kvalitě za rozumnou a konkurenceschopnou cenu jsou naše
výrobky oblíbené v Evropě, Americe, na Středním východě, v Africe, Jižní Americe, téměř ve více než 30
zemích a oblastech a mají velmi dobrý kredit na zámořském trhu.

 

Zavázali jsme se k vlastnímu designu / vývoji našich zákazníků a OEM / ODM na základě našich 10 let
dobré vůle a zkušeností, které vám zajistí nejlepší kvalitu, služby a zisk za všech okolností.

 

Těšíme se, že s vámi navážeme dlouhodobý a oboustranně výhodný obchodní vztah. Vyvineme trvalé úsilí!

 

 



 

Naše výstava



 

Produktivní proces



 

náklad

 

 

FAQ

Q1. Jaký je váš sortiment?
1. Pouzdro podle odvětví --- Pouzdro na hodinky / Pouzdro na šperky / Pouzdro na brýle
2. Pouzdro podle materiálu --- samet / mikrovlákno / semiš / len / hedvábí / bavlna
3. Pouzdro podle stylu --- šňůrka / knoflík / zip / magnetický / mašle a stuha
4. Nákupní taška --- papírový sáček

Q2. Jste přímý výrobce?
Ano. Od roku 2003 se specializujeme na balení šperků již více než 10 let.

Q3. Máte zboží na skladě k prodeji?
Ne. Upravujeme. To znamená, že všechny podrobnosti - velikost, materiál, barva, množství, design,
logo - budou dokončeny podle vašich představ.

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



Jsme vždy připraveni být vaším věrným řidičem pro balení šperků!
Zašlete svůj požadavek hned teď!

 
Budou nabídnuta nejlepší řešení a vysoce kvalitní zboží. * ^ _ ^ *

 
Kontakt:

Hotline pro zahraniční prodej: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


