
                                                     وصف المنتج

MBW-008 .رقم الصنف
مواد جودة عالية لوتس الخشب
بحجم طول 33 سم للنساء ، طول 36 سم للرجال
اللون أسود
الملحقات المعدنية مات الفضة ربط المعادن جولة
تأثير الشعار تخصيص الشعار كما طلبك
الانتهاء من المواد المواد البيئية ، Taiho مواد الطلاء الأسود 

وآمنة
موك  قطع كل حجم 1000
عينات الوقت أيام 7-10
خاصية الطلاء في esp ، الحرف اليدوية في تلميع والرسم

أربع مرات
مستوى الجودة ؛ الراقيةamp & ترف
استعمال لدعاوى الرجل ، ومعطف وسترة واجب ثقيل عرض

الملابس
صفقة كل قطعة المغلفة مع كيس رغوة البولي ايثيلين .1

سميكة وناعمة
2. قطعتين لكل طبقة
علبة كرتون ، يمكن تلبية k = k 3. تخصيص وقوية
شحنة وقت طويل
4. سيتم طباعة علامة الشحن الخاصة والمخصصة على
مربع ، يمكنك أن تجد البضائع الخاصة بك بسهولة

قدرة المنتج كل شهر 150000-300000
طريقة الدفع t / t ، حوالة مصرفية من البنك ، ويسترن يونيون ،

paypal ، بابا ضمان التجارة أو كما طلبك
مصطلح الدفع EXW ، FOB ، CIF ، CNF ، DDP ، DDU أو حسب

طلبك
طريقة الشحن ، ups ، فيديكس ، dhl) بحرا ، جوا ، بواسطة اكسبرس

tnt) أو كما طلبك
لاختيارك تخصيص حجم وشكل كما طلبك .1

2. تأثير لون فريد وفقا لتصميم متجرك أو تصميم
الملابس
3. تأثيرات شعار مختلفة لخياراتك
4.Changeable الملحقات المعدنية المتطابقة
شماعات الخاص بك
5. طريقة التعبئة الخاصة مقبولة

https://www.youtube.com/watch?v=X2GQD4jFALM
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/Velvet_Hanger/.html
https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/Velvet_Hanger/.html




                                                            الملحقات المعدنية



ملحق المعادن لدينا هو مادة الحديد ، مع لون مختلف مطلي ، ومنع الملحقات المعدنية الصدأ
.على نحو فعال

:شكل للخيارات

شكل دائري مع حبة ، شكل دائري مستدير مع حبة ، شكل دائري بدون حبة ومزخرف ، شكل دائري مسطح
.، شكل مربع ، شكل دائري مربع ، شكل مربع طويل ، وشكل خاص آخر مخصص

:ألوان للاختيارات

اللون الفضي اللامع ، لون النيكل (الفضية) ، اللون الأسود البندقي ، اللون الأسود العادي
، اللون الأسود المطفأ ، اللون الذهبي العادي ، لون الذهب الغامق ، النحاس (ذهبي وردي) ،
. لون الشمبانيا الذهبي ، اللون البرونزي واللون كما هو طلبك

، C / U ما عليك سوى تزويدنا برقم بانتون
ويمكننا أن نوفر لك اللون المعدني المخصص ولون
.إنهاء الحظائر ولون الشعار

https://www.chinahangersupplier.com/ae/products/Metal_Hanger/.html


                                                        خيارات تأثير الشعار



شعار الطباعة الحريرية ، يمكن أن يكون لونًا واحدًا ، ولونين ، وحتى ثلاثة ألوان
شعار الليزر قبل الألم ، سيكون لون الشعار نفسه مع لون الحظيرة
شعار ليزر بعد الطلاء ، لون الشعار هو لون الخشب ، لون الخشب الطبيعي
شعار الليزر بلون آخر ، لون الشعار هو اللون الذي اخترته ، ويمكن أن يكون أحمر ، أزرق
، وردي ، ذهبي ، وأي لون آخر
شعار لوحة معدنية هو الأكثر خاصة ، تحتاج إلى فتح القالب الجديد أولا ، مع تأثير
وجوفاء debossed ، تنقش

عملية حزمة حماية



نقوم بتغليف الشماعات البلاستيكية بحقيبة بلاستيكية شفافة ذات نوعية جيدة ، ووضعها      
مخصصة مناسبة ، مع الكمية المناسبة لكل علبة ، وزن الصندوق لا يزيد K = K في علبة كرتون
طباعة علامة الشحن خارج كل كرتونة ، من المفيد جداً التمييز بين البضائع .kgsعن 15
.العابرة

.بالطبع ، إذا كان لديك مطلب خاص في الحزمة ، يمكننا أيضا أن نقدم لك       

                                                 تعريف عن الشركة
Shenzhen Yuntong Hanger Facotry الملابس التبعي المحدودةوتسمى أيضًا Yuntong شنتشن 
التي تأسست في عام 2007. نحن شركة تصنيع شماعات معروفة في سوق الصين وأوروبا والولايات ،
المتحدة الأمريكية. ونوعية الشماعات لدينا ، خاصة الشماعات الخشبية يمكن وضعها في
.المراكز الثلاثة الأولى في صناعة شماعات الصين

كشركة مصنعة المهنية شماعات، يمكننا أن نقدم لك تصميم وإنتاج شماعات مخصصة وفريدة من
نوعها. نحن متخصصون في تطوير وإنتاج شماعات ، وتصميم الشماعات للعديد من العلامات
.التجارية المختلفة

مصنفة حسب المواد ، تغطي مجموعة منتجاتنا شماعات خشبية ، شماعات بلاستيكية ، شماعات

https://www.youtube.com/watch?v=XxN_Gb7fnmw&t=11s


.مخملية متدلية ، شماعات مطاطية ، شماعات معدنية لامعة وشماعات معدنية

وفقًا لاستخدام العرض ، يمكننا أن نقدم لك علاقة الحظيرة ، شماعات المعاطف ، شماعات
المعاطف ، شماعات الملابس ، شماعات القميص ، شماعات التنورة ، شماعات البنطلونات وغيرها
.من شماعات الملابس

.وفقًا للحجم ، يتوفر كل من الرجال والنساء ، وشماعات الأطفال

عملاؤنا هم بشكل رئيسي بعض ماركات الملابس الجاهزة من الصين ومن جميع أنحاء العالم.
المنتج عالي الجودة ، والاتصالات المتخصصة وخدمة ما بعد البيع المثالية ، تجلب لنا سمعة
.طيبة من جميع العملاء الجدد والقدامى

المواد المستخدمة في الحظيرة الخشبية ، وخشب الزان المستوردة من أوروبا ، وخشب البتولا
المستورد من أمريكا الشمالية ، وخشب الصنوبر من روسيا ، وكذلك بعض الأخشاب الصينية
المحلية ، مثل خشب اللوتس. الطلاء لشماعات خشبية ، نشتري من مصنع تايوان العلامة
التجارية التي هي أكثر البيئية. نحن حريصون دائما على التفاصيل ، يتم الانتهاء من 80 ٪ من
.التقنيات عن طريق العمل اليدوي

.نحن نحاول دائمًا أن نقدم للعملاء أفضل خيار عرض شماعات ، وليس فقط منتج شماعات

--التعليمات
                                                                                       
س: ما هو العمل الرئيسي لشركتك؟
a: يتم وضع شركتنا في سوق الشماعات عرض أعلى درجة. نحن متخصصون في شماعات العرض المخصصة في
مواد مختلفة والشعار واللون والمعادن الفريدة من نوعها.

س: كم عدد العمال لديك؟
a: 5 لدينا حوالي 150 عامل ، بما في ذلك 3 عمال صنع العينات ، 3 عمال إنتاج الشعار و qc.

س: هل من الممكن جعل أسلوب الحظيرة الخاص بناءً على طلبي ، مثل الحجم والمواد والتجهيزات
واللون؟
a: التخصيص هو متاح ، يمكنك أن تظهر لنا لك العقل أو التصميم ، وسوف نجعل ذلك صحيحا. يمكننا
.إنتاج شماعات كما طلبك وقبل إنتاج النظام السائبة ، سوف نقدم لك عينة للموافقة عليها

س: هل جعل تسمية خاصة؟
ج: نعم ، نحن نقدم هذه الخدمة.

س: هل تقدمون عينة مجانية؟
a: بالطبع ، إذا كانت العينة أسلوب شائع ، نحن نقدم عينة مجانية دون شحنة. إذا كانت العينة
التي تريدها هي نمط غير مألوف ، عليك أن تدفع لصنع العينات. عندما تقابل موك لدينا ، سيتم
استرداد رسوم عينة بعد وضع النظام.

س: إذا تم كسر المنتجات أثناء النقل ، كيف يمكنني أن أفعل؟
a: يمكنك تبين لنا المنتجات المكسورة بواسطة الصور. إذا كان السبب هو أخطاء التصنيع لدينا
، فسنقوم بإعادة إرسالك المنتجات مع نفس الكمية من كسر واحد.

س: إذا قررت تسليم البضائع عن طريق الجو السريع ، أي صريحة هل تقبل؟
a: نحن نقبل فيديكس ie ، فيديكس ip ، dhl ، ups ، ems ، tnt ، الخ. يمكننا حساب تكلفة الشحن مع
صريحة مختلفة جدا أنه يمكنك اختيار الأكثر اقتصادا.

س: هل تقدمون خدمة الشحن؟
.ج: نعم بالطبع. نحن نقدم خدمة الشحن

 
كيف يمكنك الاتصال
بنا؟                                                             
.اكتب استفسارك في أدناه ، انقر "إرسال"، سنستلمها وسنرد عليك في أسرع وقت



.عبر الإنترنت ، وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت ممكن ESQ أو يمكنك الاتصال على

ملاحظات المشتري الصورة

 اتصل




