
      معلومات المنتج

.البند رقم الخطة المتوسطة
الأجل-001

المواد PP

الحجم سم، 44 سم 42 لون شبه شفاف
الملحقات
المعدنية

ربط جولة الفضة
مطلي بالكروم

تأثير الشعار شعار الطباعة

تأثير السطح دون الحد الأدنى
لكمية

2000pcs

الوقت عينات يوما لنموذج 10-12
جديد

وقت الإنتاج يوما 20-25

الدفع الطريقة تي، بأي بال، غرب
،.الاتحاد إلخ

شحن الطريقة بحرا، جوا، قبل
إكسبريس الدولية,
ووكيل الشحن
الخاص بك أيضا
موافق

                                                

تفاصيل المنتج



 

 الملحقات المعدنية القابلة للتغيير

.أننا نعتمد هوك معدنية ذات نوعية جيدة ومقاطع في الشماعات

لربط الشكل، يمكنك اختيار شكل مستدير، ويمكن أن يكون مع حبة أو بدون، ويمكن أن يكون الجزء
العلوي بالأنف أو بدونها؛ شكل مسطح مستدير؛ مربع الشكل؛ وخاصة بفترة طويلة مربعة الشكل
،.إلخ

للون معدني،: لون فضي لامع؛ لون فضي لامع؛ بندقية سوداء اللون؛ اللون الأسود المشتركة؛
مسحوق المغلفة اللون الأسود؛ وفاتح اللون الذهبي، داكن اللون الذهبي، واللون الذهبي
 ،.روز، الشمبانيا ذهبية اللون إلخ

لدينا الحزمة العادية



 للمطاط مغلفة بالبلاستيك الحظيرة، كل الحظيرة في كيس بولي، ثم في كرتون قوية؛

لشماعات البلاستيك، كل واحدة ملفوفة مع بولي في مكان شعار حماية الشعار، ثم وضعت هزيمة
.في الكرتون

.ثم في كرتون قوي للصادرات ،PE للحظيرة المخملية، كل واحدة ملفوفة برغوة

عرض الشعار

.يمكننا وضع اسم الشركة أو التسمية الخاصة بك على الشماعات

تقنية شعار: السلك سكرين طباعة الشعار، لوح طباعة الشعار، شعار ختم الساخنة إحباط 
،.الفضة/الذهب، وشعار اللوحة البلاستيكية، شعار لوحة معدنية إلخ

 نوع مختلف من الحظيرة

مراقبة الجودة

:أقامت نظاما لمراقبة كاملة وفعالة، ويرجى الاطلاع على تفاصيل كما يلي

مراقبة نوعية المواد (1

عملية مراقبة الجودة (2

مراقبة الجودة قطعة أول (3

مراقبة جودة المنتجات الشامل (4

الصادرة في مجال مراقبة الجودة (5

جاهزة للتسليم (6

فحص الجودة تحميل الحاويات (7

.وتسجل جميع عمليات التحقق من النوعية وأرشفتها بشكل صحيح لتتبع وإدارة المقاصد (8

 



الأسئلة المتداولة

 
س: هل يمكن وضع لنا تسمية أو اسم في الحظيرة؟
ج: نعم، نستطيع.

س: هل توفر عينة؟
ج: نعم، إذا نحن قد توجد عينة الحظيرة للحظيرة العنصر الذي تختاره، عينة مجانية، تحتاج
فقط إلى دفع تكلفة؛ الشحن إذا أردت أن نجعل عينة جديدة وفقا للطلب الخاص بك، سيتم تحميل
التكاليف عينة، ولكن المسؤول عينة برد بعد التوصل إلى ترتيب وضع كمية الطلب.

س: هل كنت السفينة المعلقون إلى عنواننا؟
ج: نعم، إذا كنت ترغب في السفينة ونحن المعلقون إلى عنوانك، يمكننا مساعدة والسفينة
.المعلقون عن طريق وكيل الشحن لدينا تعاون لكم

 

 


