
نموذج العلامة التجارية LY007
اسم العلامة التجارية YT
مواد (خشب الزان (مخصص
شماعات الشعار (الليزر أو الطباعة (مخصص
شماعات اللون (أحمر (مخصص
شماعات الحجم 38CM * 4.5CM (مخصص)
الجزء المعدني من شماعات هوك معدنية مستديرة
شماعات المستوى أعلى
دفع t / t ، 30٪ مقدما ، 70٪ قبل شيبمنت
Usuage معطف
المهلة يوما 20-30
خدمة الشحن الشحن البحري والجوي يمكن تقديم

 



 

Shenzhen Yuntong Garment Accessory Co.، Ltd ، وتسمى أيضًا Shenzhen Yuntong Hanger
Facotry ، التي تأسست في عام 2007 ، هي شركة تصنيع شماعات معروفة في البر الرئيسي الصيني
منذ 5 سنوات ، لكننا في هذه المقدمة منذ أكثر من 10 سنوات السلف هي شركة تجارية شماعات
يوانتونغ.
متخصصون في شماعات عرض الملابس ، عملائنا هم بشكل أساسي بعض ماركات الملابس الجاهزة من
.الصين ومن جميع أنحاء العالم

 

 



  الليزر في الشماعات الخشبية

  الطباعة على الشماعات البلاستيكية ·

   التمسك الشماعات الخشبية أو الشماعات البلاستيكية ·

أو أي الحرف الأخرى التي تريدها

 

 



 

فإنه يمكن تلبية شحنة وقت طويل. نحن أيضا ، K = K نحن نستخدم أعلى جودة علبة كرتون
استخدام كيس بولي كلوريد الفينيل المغلفة في شماعات المخملية والخشب ، بوليباغ واضحة
.المغلفة شماعات المطاط لحماية شماعات

 

عن طريق البحر / عن طريق الجو / عن طريق التعبير عن

.FOB ، CFR ، CIF ، نحن نقبل شروط التجارة السابقة

 

نحن على بعد ساعة ونصف فقط من هونج كونج *

نحن نقدم فوب قوانغتشو وشنتشن فوب لعملائنا *

.إلى المحتاجين CIF يمكننا أيضا تقديم *

يمكننا أن نساعد أيضا في توحيد الحاويات *

 * dhl ، ups ، فيديكس ، tnt: 3-6 أيام عمل

 * EMS: 5-8 أيام عمل

:بريد الصين للطيران حاليا * 

أيام عمل إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا 10-20  

يوم عمل إلى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط 15-25  

 

س: ما هو العمل الرئيسي لشركتك؟

a: يتم وضع شركتنا في سوق الشماعات أعلى درجة. نحن متخصصون في الملابس الخشبية / الشماعات بانت

 



س: كم عدد العمال لديك؟

a: لدينا حوالي 150 عامل ، بما في ذلك 2 عامل صنع العينات ، 3 عمال طباعة الشعار

.و 5 مراقبة الجودة

 

س: هل من الممكن جعل أسلوب الحظيرة الخاص بناءً على طلبي ، مثل الحجم والمواد والتجهيزات واللون؟

a: التخصيص متاح ، يمكنك تبين لنا خطة التصميم ، وأنه من الأفضل أن السفينة لنا عينتك.

 

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 غير شائعة ، فيجب عليك دفع تكاليف صنع العينات

سوف استرداد رسوم العينات 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 ،

.سنرسل لك المنتجات بنفس 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 بحيث يمكنك اختيار الأكثر اقتصادا

 

س: هل تقدمون خدمة الشحن؟

.ج: نعم بالطبع. نحن نقدم خدمة الشحن

 



 

أسبوع الموضة في هونغ كونغ. معرض كانتون فى قوانغتشو

عرض سحري في لاس فيغاس

k025في باريس ، رقم الجناح: Textworld 2 الاستعانة بمصادر خارجية

متجر عالمي في لاس فيغاس ، كشك رقم: 2483

؛ معرض النسيجamp & ملابس الصين



!مرحبا بكم في المصنع

 

لا تتردد في الاتصال بنا

 


