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July 19, 2022 /EINPresswire.com/ --

Đồng phục gần như bắt buộc với các

đơn vị kinh doanh làm đẹp như spa,

thẩm mỹ viện – kỹ thuật viên, nhân

viên tư vấn, lễ tân… phải mặc trong quá

trình làm việc. May đồng phục được

các spa, thẩm mỹ viện thực hiện với

mong muốn xây dựng hình ảnh chuyên

nghiệp, giúp nhân viên thoải mái hơn

khi làm việc…

Xưởng May Đồng Phục Spa, Thẩm Mỹ

Viện Uy Tín

Xưởng May DONY

Với hơn 30 năm kinh nghiệm thiết kế

và sản xuất đồng phục hàng đầu tại

HCM, DONY bao quát được gần như

các mẫu đồng phục thẩm mỹ viện, spa

trên thị trường để tư vấn phù hợp cho

từng đơn vị. Không chỉ dừng lại phục

vụ khách hàng trong nước, DONY còn

là đối tác cung cấp đồng phục cho thị

trường nước ngoài (châu Âu).

Tại sao nên chọn DONY khi cần may in đồng phục spa, thẩm mỹ viện?

+ DONY có đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, sáng tạo, tay nghề cao: cho ra đồng phục bắt mắt,

http://www.einpresswire.com
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phù hợp với từng spa/thẩm mỹ viện.

+ Hình ảnh in thêu trên đồng phục được DONY thiết kế khéo léo, góp phần làm nổi bật thương

hiệu spa.

+ Đội ngũ công nhân may tay nghề cao, kinh nghiệm dày dặn: đảm bảo cắt may đồng phục

chuẩn form, đường kim mũi chỉ sắc nét.

+ Báo giá may đồng phục spa, thẩm mỹ viện rẻ tận gốc – cạnh tranh so với thị trường – không

phát sinh chi phí.

+ Thiết kế mẫu miễn phí 100%, không giới hạn số lần.

+ Cam kết chất lượng, mẫu mã và thời gian hoàn thành đơn hàng – hoàn tiền 100% nếu không

đảm bảo chất lượng, sai mẫu, sai số lượng, giao đơn chậm.

+ Đặc biệt, dịch vụ sau mua được DONY triển khai để tìm hiểu ý kiến của khách hàng khi nhận

đồng phục spa, thẩm mỹ viện. DONY cam kết hỗ trợ dịch vụ sau mua tốt nhất cho khách hàng.
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> Top 9 Địa chỉ sản xuất đồng phục quán café

Đồng Phục Nhật Minh

Đồng phục spa, thẩm mỹ viện do Nhật Minh sản xuất được đánh giá cao bởi thiết kế mới mẻ,

hiện đại, tinh tế. Các mẫu đồng phục tạo ra bởi những nhà thiết kế thời trang giỏi, trẻ trung, năng

động. Với đa dạng kiểu dáng, màu sắc đồng phục spa, thẩm mỹ viện – Nhật Minh mang đến

nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Xưởng Đồng Phục Sơn Hùng

Xưởng Đồng Phục Sơn Hùng chuyên sản xuất đồng phục cho nhiều lĩnh vực, trong đó có spa,

thẩm mỹ viện tại Đà Nẵng. Sơn Hùng có quy trình làm việc rõ ràng, chuyên nghiệp – đảm bảo

quá trình sản xuất đồng phục spa, thẩm mỹ viện thuận lợi.

Áo Thun Cần Thơ

Với gần 10 năm thiết kế và cung cấp đồng phục nhân viên spa, thẩm mỹ tại Cần Thơ, Áo Thun

Cần Thơ là lựa chọn tin cậy của nhiều cơ sở làm đẹp tại địa phương. Đơn vị nhận may nhiều loại

đồng phục spa: áo thun, áo sơ mi, áo khoác….

Đồng Phục Trầm Hương

Đồng Phục Trầm Hương là đơn vị tư vấn, thiết kế đồng phục được nhiều thẩm mỹ viện, spa ở Nha

Trang tin chọn. Đến với Đồng Phục Trầm Hương, khách hàng được miễn phí thiết kế theo yêu

cầu, đảm bảo phù hợp với đặc trưng của spa, thẩm mỹ viện.

https://www.einpresswire.com/article/577453354/top-9-a-ch-s-n-xu-t-ng-ph-c-qu-n-caf


Gia Minh Uniform

Nếu có nhu cầu tìm xưởng may đồng phục spa, thẩm mỹ viện ở Đắk Lắk, bạn có thể tìm hiểu Gia

Minh Uniform. Những mẫu động phục sản xuất bởi Gia Minh được quan tâm đặc biệt đến thiết

kế, form dáng – giúp thương hiệu spa tạo ấn tượng, vừa đảm bảo thoải mái cho nhân viên khi

làm việc.

Đồng Phục JUNI

Đồng Phục JUNI có gần 10 năm kinh nghiệm về may in đồng phục tại Bình Dương, là nơi tin cậy

cho các spa, thẩm mỹ viện ở khu vực có nhu cầu làm đồng phục đẹp, bền, giá tốt. JUNI mang đến

các mẫu đồng phục spa chất liệu cao cấp: thấm mồ hôi tốt, co giãn tốt, độ bền cao, không nhăn,

không xù…

Công Ty TNHH Thời Trang Hải Nguyễn Vina

Nếu bạn cần tìm xưởng may đồng phục spa, thẩm mỹ viện ở Đồng Nai – Hải Nguyễn Vina là lựa

chọn đáng tin cậy. Hải Nguyễn Vina có quy trình sản xuất đồng phục khép kín (thiết kế, in, thêu,

may thành phẩm), tạo ra sản phẩm đẹp với giá tiết kiệm

>> Top 10 Địa chỉ sản xuất đồng phục lao động, đồ bảo vệ quán ăn, nhà hàng, trường học, spa,

công sở

Những mẫu đồng phục chất lượng giúp spa tạo dấu ấn với khách hàng, thể hiện sự đồng bộ của

nhân sự… Hy vọng các xưởng may được đề cập trên đây sẽ giúp thẩm mỹ viện, spa tìm được đối

tác cung ứng đồng phục uy tín.

DONY

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY
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