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Timp de probă
1. 5 zile dacă există forma și dimensiunea sticlei
2. 15 zile, dacă ai nevoie de sticlă de forme și dimensiuni
noi

Măsura

Nr. articol: SGHL21112627
Diametrul de sus: 80 mm
Diametrul de jos: 74 mm
Inaltime: 90 mm
Greutate: 303 g
Capacitate: 290 ml

Ambalare Ambalare normală, cutie cadou individuală, cutie PVC,
cutie cu ferestre, cutie color, cutie albă etc

Timpul de livrare În termen de 35 de zile de la confirmarea eșantionului și a
comenzii

Termen de plata Depunere de 30% prin T/T în avans și soldul contra copiei
B/L

Expediere Pe mare, pe aer, prin Express și agentul dvs. de transport
maritim este acceptabil

Ocazie de utilizare Decor pentru casă,Decor de nuntă,Favoruri de
nuntă,Îmbunătățirea decorului,













Gamă largă de aplicații





Spectacol de fabrică



Meșteșuguri de proces



Ambalare și transport





Certificate



Sală de mostre și expoziție comercială





Comentariu favorabil



FAQ

1) Puteți combina mai multe articole asortate într-un singur container la
prima mea comandă?

Da putem. Dar cantitatea fiecărui articol comandat ar trebui să ajungă la MOQ-ul
nostru.

2) Dacă există o problemă de calitate, cum o puteți rezolva pentru noi?

Când descărcați containerul, trebuie să inspectați toată încărcătura. În cazul în care
s-au găsit produse defectuoase sau deteriorate, trebuie să faceți pozele din cutia
originală. Toate reclamațiile trebuie prezentate în termen de 15 zile lucrătoare de la
descărcarea containerului. Această dată depinde de ora sosirii containerului.



3) de ce ne alegi pe noi?

1. Avem experiențe bogate în comerțul cu articole din sticlă de mai mult de 20 de ani
și cea mai profesionistă echipă.
2. Avem 10 linii de producție și putem fabrica 15 milioane de bucăți pe lună, avem
procese stricte care ne permit să menținem o rată de acceptare peste 99%.
3. Lucrăm cu peste 1800 de clienți în aproximativ 80 de țări.

4. Oferim servicii de logistică profesionale la nivel mondial.

4) Putem obține mostrele dvs. gratuite?
Da, poti. Al nostru Mostrele sunt gratuite pentru clientii care confirma comanda.
Dar transportul pentru expres este în contul cumpărătorului.

5) Ce zici de MOQ-ul tău?

Produsele de diferite tipuri vor avea MOQ diferite, pentru unele articole din sticlă în
stoc, comenzile mici sunt acceptabile.

6) Câți oameni din departamentul dvs. de cercetare și dezvoltare?

Avem 5 designeri profesioniști, care vor dezvolta lunar 15 modele inovatoare.

7) Îmi puteți oferi o reducere la preț?

Prețul depinde de cantitatea dvs., dacă doriți un preț bun cu o comandă mică, puteți
face mai multe cantități într-o singură dată și le lăsați în depozitul nostru, vom păstra
mărfurile pentru dvs. până când aveți nevoie.

Așteptăm cu nerăbdare întrebarea și cooperarea dvs.


