
Χειροποίητο μικροϊνών κορδόνι περίσφιξης Yadao

σακούλα τσάντα συσκευασίας κοσμημάτων

 

Περιγραφή προϊόντος

 

Ονομασία
προϊόντος Θήκη με κορδόνια περίσφιξης

Υλικό Μικροΐνες

Μέγεθος
60 * 80 χιλιοστά
(Μπορεί να προσαρμοστεί
σύμφωνα με την απαίτησή σας)

Χρώμα
Πράσινο, κόκκινο, γκρι, καφέ,
μπιντζ...
(Μπορεί να είναι οποιοδήποτε
χρώμα θέλετε)

MOQ 3000 τεμ

Λογότυπο Καυτή σφράγιση

Δείγμα

Διαθέσιμος

Χρόνος παραγωγής: εντός 7
ημερών

Κόστος: μπορεί να επιστραφεί
εν μέρει

Κόστος αποστολής:
Διαπραγματεύσιμος

Χρόνος
παραγωγής

Κανονικά 20-25 ημέρες (μπορεί
να προσαρμοστεί ανάλογα με
την πραγματική κατάσταση)

OEM / ODM Προσφορά

Τόπο
καταγωγής

Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
(ηπειρωτική χώρα)

 

PS: Καθώς μπορούμε να κάνουμε προσαρμογή, θα προσπαθήσουμε καλύτερα να παρέχουμε την καλύτερη
πρόταση / υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Χρέαμε ομαλή γραμμή παραγωγής με έμπειρους εργαζόμενους, Η ποιότητα είναι ο πολιτισμός μας, κάθε βήμα
χειροποίητο εκτός από τη λειτουργία μούχλας, Κάθε βήμα της διαδικασίας παραγωγής παρακολουθείται από το
αυστηρότερο σύστημα ελέγχου για να διασφαλιστεί η ποιότητά μας.

 



Εικόνες προϊόντος

 

 

 
Περισσότερα υλικά μπορούν να ολοκληρωθούν:

 

 

 
Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα στυλ:

 

 



 

Άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

 

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


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας

 

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




 

 

Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd.
Ιδρύθηκε το 2003, Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd. είναι μια επιχείρηση που ενσωματώνει το
σχεδιασμό, την παραγωγή, την πώληση και την υπηρεσία στο σύνολό της.

 

Τα κύρια προϊόντα μας είναι η επίδειξη κοσμημάτων (όπως ακρυλική οθόνη, σετ κοσμημάτων, δίσκος
κοσμημάτων, θήκη & ρολό κοσμήματος, μονή βάση κοσμημάτων και ούτω καθεξής)... Συσκευασία
κοσμημάτων (όπως βελούδινη σακούλα, τσάντα για ψώνια / χάρτινη σακούλα) και κουτί κοσμήματος (
όπως ξύλινο κουτί, χάρτινο κουτί, βελούδο κουτί, δερματίνη κουτί, κουτί δαχτυλιδιού, βραχιόλι, βραχιόλι,
κουτί κολιέ, κρεμαστό κουτί, σκουλαρίκι, κουτί ρολογιού).



 

Με καινοτόμο στιλ, υψηλής ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών σε λογικές & ανταγωνιστικές τιμές, τα
προϊόντα μας είναι δημοφιλή σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αμερική, σχεδόν πάνω
από 30 χώρες και περιοχές και απολαμβάνουν μια πολύ καλή πίστωση στην αγορά του εξωτερικού.

 

Δεσμευόμαστε για τον αυτοσχεδιασμό / ανάπτυξη και το OEM / ODM των πελατών μας, με την καλή μας
θέληση και τις εμπειρίες των 10 ετών, για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα, εξυπηρέτηση
και κέρδος ανά πάσα στιγμή.

 

Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη και κερδοφόρα επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Θα
κάνουμε αδιάκοπες προσπάθειες!

 

 



 

Η Έκθεσή μας



 

Παραγωγική διαδικασία



 

Αποστολή

 

 

Συχνές ερωτήσεις

Ε1. Ποια είναι η γκάμα των προϊόντων σας;
1. Θήκη ανά βιομηχανία --- Θήκη ρολογιού / Θήκη κοσμήματος / Θήκη γυαλιών
2. Θήκη ανά υλικό --- Βελούδο / Μικροΐνες / Σουέτ / Λινό / Μεταξωτό / Βαμβάκι
3. Θήκη ανά στυλ --- κορδόνι περίσφιξης / κουμπί / φερμουάρ / μαγνητικό / τόξο και κορδέλα
4. Τσάντα αγορών --- χάρτινη σακούλα

Ε2. Είστε άμεσος κατασκευαστής;
Ναί. Από το 2003 ειδικευόμαστε στη συσκευασία κοσμημάτων για πάνω από 10 χρόνια.

Ε3. Έχετε αντικείμενα προς πώληση;
Όχι. Προσαρμόζουμε. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λεπτομέρειες --- μέγεθος, υλικό, χρώμα, ποσότητα,
σχέδιο, λογότυπο --- θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ιδέες σας.

Ε4. Επιθεωρείτε τα τελικά προϊόντα;
Ναί. Κάθε φάση παραγωγής και τελικών προϊόντων θα πραγματοποιείται από το τμήμα ποιοτικού
ελέγχου πριν από την αποστολή.



Είμαστε πάντα έτοιμοι να είμαστε πιστοί οδηγοί σας για τη συσκευασία κοσμημάτων!
Στείλτε το αίτημά σας τώρα!

 
Οι καλύτερες λύσεις και είδη υψηλής ποιότητας θα προσφερθούν. * ^ _ ^ *

 
Επικοινωνία:

Γραμμή πωλήσεων στο εξωτερικό: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


