
Cơ sở may, sản xuất, cung cấp bảng giá đồng
phục clb váy, áo gió rẻ đẹp

Hệ thống xưởng may đồng phục váy, áo khoác gió in

logo đội nhóm

Bảng giá công ty sản xuất đồng phục câu lạc bộ chất

lượng cao

Ở đâu làm đồng phục in logo - Bảng giá

đồng phục tốt nhất - Bảng giá đồng phục

đội nhóm - Thiết kế đồng phục áo phông

- Công ty làm đồng phục giá sỉ
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July 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- CLB

Cộng đồng, đội nhóm ra đời nhằm giúp

cho bạn tiếp cận nhiều dòng tri thức

hơn để học hỏi. Bạn tham gia CLB, diễn

đàn, cộng đồng, hội nhóm ......giờ đây

không thể thiếu những chiếc áo thun

đồng phục in logo. Chiếc áo tạo thêm

gắn kết, yêu thương giữa các thành

viên. Với một câu lạc bộ, đội nhóm thì

ta có lun đồng phục áo nhóm thể hiện

khẩu hiệu, thông điệp riêng của mỗi

lớp, mỗi nhóm, mỗi tập thể… và mỗi

khi nhìn nhau biểu tượng trên đồng

phục áo lớp hay slogan.

Xưởng May đồng phục CLB đẹp DONY

Với hơn 30 năm kinh nghiệm thiết kế

và sản xuất đồng phục đội nhóm, clb

có in logo hàng đầu, DONY bao quát

được gần như các mẫu đồng phục váy,

áo khoác gió in logo, khẩu nhiệu của

clb, đội nhóm đệp trên thị trường để tư

vấn phù hợp cho từng đơn vị. Không

chỉ dừng lại phục vụ các đội nhóm hay

clb trong nước, DONY còn là đối tác

cung cấp đồng phục clb, đội nhóm, học sinh xuất khẩu.

Tại sao nên chọn DONY khi cần may in logo đồng phục clb, đội nhóm hay đồng phục học sinh?

http://www.einpresswire.com
https://www.einpresswire.com/article/577451258/top-5-b-ng-gi-gia-c-ng-ng-ph-c-thun-clb-tr-ng-h-c-qu-c-t-in-th-u-logo


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

làm  hài lòng đến tất cả các thành viên trong đội nhóm, câu lạc bộ của bạn.

+ Hình ảnh in thêu trên đồng phục clb, đội nhóm được DONY thiết kế khéo léo, góp phần làm nổi

cả nhóm bạn trong một đám đông.

+ 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 váy, áo khoác gió cho câu lạc bộ, đội nhóm giá rẻ tận gốc – cạnh tranh

so với thị trường – không phát sinh chi phí.

+ Thiết kế mẫu đồng phục cho clb, đội nhóm 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 clb, đội nhóm. DONY cam kết hỗ trợ dịch vụ sau mua tốt nhất cho khách hàng.

Thông tin liên hệ công ty may đồng phục đội nhóm, clb:

+ Xưởng & Văn Phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

+ Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, HCM

+ Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, HCM

+ Điện thoại: 0906718123 (Mr Hồ Long) – 0938842123 (Ms Mỹ Linh)

+ Email: info@dony.vn

+ xem thêm: Địa Chỉ May Sản Xuất Đồng Phục Trường Quốc Tế Chất Lượng Cao

Đồng phục VANDA

Đồng phục VANDA Là 1 trong những Công ty may áo Đồng phục được đánh giá cao, với hệ thống

quy trình sản xuất khép kín, sử dụng máy móc công nghệ về may, in và thêu cực kỳ hiện đại.

Cùng với đội ngũ nhân viên tận tâm, chú đáo được đào tạo kỹ thuật và kỹ năng 1 cách bài bản,

chuyên nghiệp. Sử dụng nguyên vật liệu được chọn lọc kỹ và khắc khe từ việc chọn nhập vải cho

đến mực in phải cao cấp.

ĐỒNG PHỤC CHIRON

Đồng Phục Chiron được đánh giá là công ty may đồng phục uy tín tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Trong thời gian vừa qua, Đồng Phục Chiron vẫn luôn nỗ lực vượt qua nhiều thử thách để có thể

sớm trở thành một trong những công ty may mặc có vị trí trong ngành may mặc tại Việt Nam nói

chung và Hà Nội nói riêng nhờ vào những sản phẩm chất lượng và hợp thời trang.

ĐỒNG PHỤC LÂM VIÊN

Từ lâu, Lâm Viên đã được đánh giá là một đơn vị cung cấp áo đồng phục chất lượng cao và uy tín

tại thị trường. Với slogan: ”Đồng phục đẹp – Kỷ niệm đẹp”, Đồng Phục Lâm Viên luôn tự hào là

nhịp cầu nối lưu lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi học sinh, sinh

viên. Đối với Lâm Viên, mỗi một mẫu áo được sản xuất cũng là những kỷ niệm không thể nào

quên được, là những điểm lưu trong quá trình hình thành và phát triển của Lâm Viên.
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ĐỒNG PHỤC MỘC LAN

Được đánh giá là một trong những đơn vị hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực dệt may Việt Nam,

với các sản phẩm may mặc thời trang, may đồng phục cho các doanh nghiệp lớn nhỏ mang đặc

trưng riêng của từng ngành nghề, Đồng phục Mộc Lan đã thực sự có chỗ đứng nhất định trên thị

trường hiện nay. Với dịch vụ chuyên nghiệp từ khâu thiết kế cho đến kỹ thuật may của những

người thợ lành nghề, giàu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ cho ra đời những sản phẩm ưng ý nhất cả

về mẫu mã lẫn chất lượng, đảm bảo đẹp đến từng đường kim mũi chỉ.

ĐỒNG PHỤC OCEAN

Công ty may đồng phục Ocean là một địa chỉ quen thuộc chuyên sản xuất và thiết kế đồng phục:

Công Sở – Áo Khoác – Áo Phông đồng phục cho các clb, đội nhóm trên địa bàn. Để có thể đáp

ứng được những yêu cầu khắt khe và luôn thay đổi cho những khách hàng có nhu cầu may áo

phông và áo khoác đồng phục, theo thời gian, Đồng Phục Ocean đã liên tục đổi mới, cập nhật,

đầu tư nhằm tương xứng với những yêu cầu của khách hàng.

DONY

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY
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