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Waktu sampel
1. 5 hari jika ada bentuk dan ukuran kaca
2. 15 hari, jika Anda membutuhkan kaca bentuk dan
ukuran baru

Ukuran

Item No.:SGLYP21072603
Diameter atas: 123mm
Diameter bawah: 80mm
Tinggi: 153mm
Berat: 1017g
Kapasitas: 1200ml

Sedang mengemas Kemasan normal, kotak hadiah individu, kotak PVC,
kotak jendela, kotak warna, kotak putih, dll

Waktu pengiriman Dalam waktu 35 hari setelah sampel dan pesanan
dikonfirmasi

Jangka waktu
pembayaran

Deposit 30% oleh T/T di muka dan sisanya terhadap
salinan B/L

Pengiriman Melalui laut, melalui udara, dengan Express dan agen
pengiriman Anda dapat diterima!

Kesempatan
Penggunaan

Dekorasi rumah, Dekorasi Pernikahan, Nikmat
Pernikahan, Peningkatan dekorasi,















Berbagai macam aplikasi



Pameran Pabrik



Kerajinan Proses



Pengepakan & Pengiriman





Sertifikat



Ruang sampel dan pameran dagang





Komentar yang menguntungkan



FAQ

1) Bisakah Anda menggabungkan banyak item dalam satu wadah di pesanan pertama
saya?

Ya kita bisa. Tetapi jumlah setiap item yang dipesan harus mencapai MOQ kami.

2) Jika ada masalah kualitas, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya untuk kami?

Saat mengeluarkan kontainer, Anda perlu memeriksa semua kargo. Jika ada produk
yang rusak atau cacat, Anda harus mengambil gambar dari karton aslinya. Semua
klaim harus diajukan dalam waktu 15 hari kerja setelah wadah dikeluarkan. Tanggal
ini tergantung pada waktu kedatangan kontainer.

3) mengapa Anda memilih kami?



1. Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam perdagangan barang pecah belah
selama lebih dari 20 tahun dan tim paling profesional.
2. Kami memiliki 10 lini produksi dan dapat memproduksi 15 juta keping per bulan,
kami memiliki proses yang ketat yang memungkinkan kami mempertahankan tingkat
penerimaan di atas 99%.
3. Kami bekerja dengan lebih dari 1800 klien di sekitar 80 negara.

4. Kami menawarkan layanan logistik profesional satu atap di seluruh dunia.

4) Bisakah kami mendapatkan sampel gratis Anda?
Ya kamu bisa. Kita Sampel gratis untuk pelanggan yang mengkonfirmasi pesanan.
Tapi pengiriman ekspres ada di rekening pembeli.

5) Bagaimana dengan MOQ Anda?

Produk jenis yang berbeda akan berbeda MOQ, untuk beberapa barang pecah belah
dalam stok, pesanan kecil dapat diterima.

6) Berapa banyak orang di departemen R&D Anda?

Kami memiliki 5 desainer profesional, dan mereka akan mengembangkan 15 desain
inovatif setiap bulan.

7) Bisakah Anda memberi saya diskon tentang harga?

Harga tergantung pada kuantitas Anda, jika Anda ingin harga bagus dengan pesanan
kecil, Anda dapat membuat lebih banyak kuantitas dalam satu waktu, dan
meninggalkannya di gudang kami, kami akan menyimpan barang untuk Anda sampai
Anda membutuhkannya.

Kami menantikan pertanyaan dan kerjasama Anda.


