Microﬁbra com cordão artesanal Yadao
bolsa saco de embalagem de joias

Descrição do produto

Nome do
Produto

Bolsa de joias com cordão

Material

Microﬁbra

Tamanho

60 * 80mm
(Pode ser personalizado de
acordo com sua necessidade)

Cor

MOQ
Logotipo

Verde, Vermelho, Cinza,
Marrom, Bidge...
(Pode ser da cor que você
quiser)
3000 pcs
Hot Stamping
Disponível

Amostra

Tempo de produção: dentro de
7 dias
Custos: podem ser
reembolsados parcialmente
Custo de envio: Negociável

Tempo de
produção
OEM / ODM
Lugar de
origem

Normalmente 20-25 dias (pode
ajustar de acordo com a
situação real)
Oferta
Guangdong, China (continente)

PS: Como podemos fazer personalização, tentaremos da melhor forma fornecer a melhor proposta / serviço de
acordo com suas necessidades.
Devíamos linha de produção suave com trabalhadores experientes, a qualidade é a nossa cultura, cada etapa
feita à mão, exceto a operação do molde. Cada etapa do processo de produção é monitorada pelo sistema de
controle mais rigoroso a ﬁm de garantir nossa qualidade.

Imagens de produtos

Mais materiais podem ser ﬁnalizados:

Mais estilos podem ser selecionados:

Outros produtos que podem interessar a você:

Nossa empresa

Shenzhen Yadao Packaging Design Co., ltd.
Fundada em 2003, Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd. é uma empresa que integra design,
produção, venda e serviço como um todo.

Nossos principais produtos são display de joias (como display de acrílico, conjunto de display de joias,
bandeja de joias, estojo e rolo de joias, suporte único de joias e assim por diante)... Embalagem de joias
(como bolsa de veludo, sacola de compras / saco de papel) e caixa de joias ( como caixa de madeira, caixa
de papel, caixa de veludo, caixa de couro sintético, caixa de anel, caixa de pulseira, caixa de pulseira,
caixa de colar, caixa pendente, caixa de brinco, caixa de relógio).

Com um estilo inovador, alta qualidade e alta qualidade a preços razoáveis e competitivos, nossos
produtos são populares na Europa, América, Oriente Médio, África, América do Sul, em quase mais de 30
países e áreas e desfrutam de um crédito muito bom no mercado externo.

Estamos comprometidos com o "auto design / desenvolvimento e OEM / ODM de nossos clientes, após 10
anos de boa vontade e experiências para garantir a você a melhor qualidade, serviço e lucro em todos os
tempos."

Estamos ansiosos para estabelecer uma relação comercial de longo prazo e ganha-ganha com você.
Faremos esforços incessantes!

Nossa Exposição

Processo Produtivo

envio

Perguntas frequentes
T1. Qual é a sua linha de produtos?
1. Bolsa por indústria --- bolsa para relógio / bolsa para joias / bolsa para óculos
2. Bolsa por Material --- Veludo / Microﬁbra / Camurça / Linho / Seda / Algodão
3. Bolsa por estilo --- Cordão / Botão / Zíper / Magnético / Arco e ﬁta
4. Sacola de compras --- sacola de papel
2º trimestre. Você é um fabricante direto?
sim. Desde 2003, somos especializados em embalagens de joias há mais de 10 anos.
3º trimestre. Você tem itens em estoque para vender?
Não. Nós personalizamos. Isso signiﬁca que todos os detalhes - tamanho, material, cor, quantidade,
design, logotipo - serão ﬁnalizados de acordo com suas idéias.

Q4. Você inspeciona os produtos acabados?
sim. Cada fase de produção e produtos acabados será realizada pelo departamento de controle de
qualidade antes do embarque.
Estamos sempre prontos para ser seu motorista leal para embalagens de joias!
Envie seu pedido agora!

As melhores soluções e itens de alta qualidade serão oferecidos. * ^ _ ^ *

Contato:
Linha direta de vendas no exterior: 86 0755-25861273 0755-25534056
E-mail: sales@bzshow.net

