
Yadao χειροποίητο τσάντα κοσμημάτων μικροϊνών

με κλείσιμο και ακανόνιστο κάλυμμα δαντέλας

 

Διαγραφή προϊόντος

 

Ονομασία
προϊόντος

Θήκη κουμπιού μικροϊνών με
καπάκι δαντέλα

Υλικό μικροϊνών

Μέγεθος
80 * 80mm
(Μπορεί να προσαρμοστεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
σας)

Χρώμα
Ροζ ροζ, μπεζ...
(Μπορεί να είναι οποιοδήποτε
χρώμα που σας αρέσει)

Moq 3000 τεμ

Λογότυπο Ζεστό σφράγιση / αποζημίωση

Δείγμα

Διαθέσιμος

Χρόνος παραγωγής: Εντός 7
ημερών

Κόστος: Μπορεί να επιστραφεί
εν μέρει

Κόστος αποστολής:
διαπραγματεύσιμη

Χρόνος
παραγωγής

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

OEM / ODM Προσφορά

Τόπο
καταγωγής

Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική
χώρα)

 

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

Χορηγούμε ομαλή γραμμή παραγωγής με έμπειρους εργαζόμενους, η ποιότητα είναι η κουλτούρα μας, κάθε
χειροποίητο βήμα εκτός από τη λειτουργία μούχλας, κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας παρακολουθείται
από το αυστηρότερο σύστημα ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα μας.

 



Εικόνες προϊόντων

 

 

 
Μπορούν να ολοκληρωθούν περισσότερα υλικά:

 



 

 
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 Design Co, Ltd. είναι μια επιχείρηση ενσωματώνοντας το σχεδιασμό,
την παραγωγή, την πώληση και την εξυπηρέτηση ως σύνολο.

 

Τα κύρια προϊόντα μας είναι η οθόνη κοσμημάτων (όπως η ακρυλική απεικόνιση, οθόνης κοσμημάτων, το
δίσκο κοσμημάτων, η θήκη κοσμημάτων & roll, κοσμήματα ενιαία στάση και ούτω καθεξής)... συσκευασία
κοσμήματος (όπως βελούδινο σακούλα, τσάντα αγορών / χαρτοσακούλα) Όπως το ξύλινο κουτί, το
χαρτοκιβώτιο, το κουτί βελούδο, το κουτί δερματοποίησης, κουτί δαχτυλίδι, κουτί βραχιόλι, κουτί
μπριζόλα, κουτί κολιέ, κουτί με κρεμαστό κουτί, κουτί ρολογιών).



 

Με νέο στυλ, υψηλή ποιότητα και υψηλό άκρο σε λογικές και ανταγωνιστικές τιμές, τα προϊόντα μας είναι
δημοφιλή στην Ευρώπη, την Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Νότια Αμερική, σχεδόν πάνω από
30 χώρες και περιοχές και απολαμβάνουν μια πολύ καλή πίστωση στην υπερπόντια αγορά.

 

Είμαστε αφοσιωμένοι στους πελάτες μας "Αυτοκίνητο σχεδιασμό / ανάπτυξη και OEM / ODM, μετά από 10
χρόνια υπεραξία και εμπειρίες μας για να σας εξασφαλίσουν την καλύτερη ποιότητα, εξυπηρέτηση και
κέρδος ανά πάσα στιγμή.

 

Ανυπομονούμε να καθιερώσουμε τη μακροπρόθεσμη και win-win επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Θα
κάνουμε αδιάκοπες προσπάθειες!

 

 



 

Η έκθεση μας



 

Παραγωγική διαδικασία



Γιατί να μας επιλέξετε

 





 

 

Αποστολή

 

 

Συχνές ερωτήσεις

Q1. Ποια είναι η σειρά προϊόντων σας;
1. Θήκη από τη βιομηχανία --- Παρακολουθήστε σακούλα / κοσμήματα σακούλα / σακούλα γυαλιών
2. Θήκη από υλικό --- βελούδο / Microfiber / Suede / Linen / Silk / Cotton
3. Θήκη με στυλ --- Drawstring / κουμπί / φερμουάρ / μαγνητικό / τόξο και κορδέλα
4. Τσάντα αγορών --- τσάντα χαρτιού

Q2. Είστε άμεσος κατασκευαστής;
Ναί. Από το 2003 έχουμε ειδικεύεται στη συσκευασία κοσμημάτων για πάνω από 10 χρόνια.

Q3. Έχετε αντικείμενα στο απόθεμα για να πουλήσετε;
Όχι. Προσαρμόζουμε. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λεπτομέρειες --- μέγεθος, το υλικό, το χρώμα, η
ποσότητα, το σχεδιασμό, το λογότυπο --- θα ολοκληρωθεί ακολουθώντας τις ιδέες σας.

Q4. Επιθεωρείτε τα τελικά προϊόντα;
Ναί. Κάθε φάση παραγωγής και τελικών προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα ελέγχου
ποιότητας πριν από την αποστολή.

Είμαστε πάντα έτοιμοι να είμαστε ο πιστός σας οδηγός για συσκευασία κοσμημάτων!
Στείλτε το αίτημά σας τώρα!

 
Θα προσφέρονται οι καλύτερες λύσεις και τα είδη υψηλής ποιότητας. * ^ _ ^ *

 
Επικοινωνία:

Υπουργείρη γραμμή εξωτερικών πωλήσεων: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net


