
10 Đặt may gia công đồng phục bảo vệ rẻ đẹp

Chuyên đồng phục chất lượng cao và đồng

nhất DONY

Cung cấp đồng phục bảo vệ - Gia công đồng phục

bảo vệ - Thiết kế đồng phục bảo vệ - Sản xuất đồng

phục bảo vệ - Địa chỉ sản xuất đồng phục quần

kaki

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM, August 11,

2022 /EINPresswire.com/ -- Ngày nay đồng phục

quần áo bảo vệ trở nên khá thiết yếu đối với

nhiều công ty bảo vệ, thậm chí một số doanh

nghiệp công ty nhỏ lẽ. Với việc trang bị cho nhân

viên bảo vệ của mình một bộ đồng phục chuyên

nghiệp sẽ giúp nâng cao hình ảnh của công ty,

cũng như tính chuyên nghiệp trong công tác làm

việc.

Xưởng May Bảo Hộ Lao Động, Đồng Phục Bảo

Vệ DONY

Xưởng may Dony là một trong những thương

hiệu may mặc chuyên cung cấp đa dạng các mặt

hàng thời trang, đồng phục thời trang tại Việt

Nam. Với kinh nghiệm và uy tín lâu năm, chúng

tôi tự tin cung cấp dịch vụ may đồ bảo hộ thời

trang chất lượng nhất đến bạn.

Những Lưu Ý Để May Đồ Bảo Hộ Chất Lượng Cao Đảm Bảo An Toàn

+ Xác định nhu cầu của bạn

+ Tiêu chí các sản phẩm đồ bảo hộ lao động của bạn là gì?

+ Cần một đơn vị may mặc như thế nào

+ Tham khảo báo giá trên thị trường

Dony – Xưởng May Đồ Bảo Hộ Lao Động Cao Cấp Uy Tín

Trong rất nhiều địa chỉ may mặc trên thị trường, Dony tự hào là một trong những thương hiệu

may mặc uy tín, được rất nhiều đơn vị lớn nhỏ tin tưởng lựa chọn. Xưởng may Dony chuyên gia

công may mặc đa dạng các mặt hàng thời trang, đồng phục. Trong đó, sản xuất đồ bảo hộ thời

trang là một trong những thế mạnh của chúng tôi, cam kết đem lại sự hài lòng nhất cho khách

hàng khi sử dụng dịch vụ.

http://www.einpresswire.com
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CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN TRƯỜNG AN

Sản phẩm chất lượng

Các sản phẩm đồng phục bảo vệ bán sẵn của TRƯỜNG AN được may bằng chất liệu cao cấp,

được kiểm định chất lượng chặt chẽ, đường may sắc nét. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được

nhặt chỉ sạch sẽ, là ủi phẳng nếp và đóng gói cẩn thận trước khi bàn giao đến tay khách hàng.

Đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp

Không chỉ cung cấp các sản phẩm đồng phục bảo vệ bán sẵn, chúng tôi còn nhận đặt may theo

yêu cầu của khách hàng.

TRƯỜNG AN tự hào khi trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc.

Trong đó, một số thương hiệu lớn có thể kể đến như: Thái Bình Dương, Đông sài gòn, Long

Thuận, Petro…

ĐỒNG PHỤC BỐN MÙA

Đồng phục bảo vệ là trang phục không thể thiếu dành cho các nhân viên làm công tác giữ gìn an

ninh trật tự cho các công ty, doanh nghiệp. Việc sử dụng đồng phục thể hiện tác phong nghiêm

túc và chuyên nghiệp, tạo nên nét tôn nghiêm đặc trưng của nghề. Trong bài viết hôm nay, hãy

để Đồng Phục Bốn Mùa giới thiệu ngay cho bạn các mẫu áo bảo vệ nam nữ đẹp và chất lượng

nhất hiện nay.

ĐỒNG PHỤC KINGUNIFORM

Bảo vệ tại các cửa hàng thường có những trang phục riêng biệt, giúp khách hàng có thể dễ dàng

nhận biết, tạo nên sự tin cậy và tin tưởng cho mỗi khách hàng khi đến với cửa hàng. Hãy cùng

KINGUNIFORM khám phá những kinh nghiệm đặt may đồng phục bảo vệ uy tín, chất lượng

nhé.

Đồng Phục Vàng

Đồng phục bảo vệ là sản phẩm được nhiều công ty lựa chọn tại Đồng Phục Vàng. Chúng tôi cung

cấp may các mẫu quần áo bảo vệ, đồng phục áo bảo vệ nam, phụ kiện đi kèm, chất liệu vải

thoáng mát phù hợp với môi trường làm việc. Cùng dongphucvang.vn xem bảng giá đồng phục

bảo vệ chuyên nghiệp TPHCM.

ĐỒNG PHỤC MaymacVINA

Các công ty, doanh nghiệp có thể đặt may quần áo bảo vệ theo yêu cầu hoặc cũng có thể mua tại

các cửa hàng bán đồng phục quán trà sữa bảo vệ đều được. Tuy nhiên dù bạn chọn cách nào đi



chăng nữa thì có một điều bạn cần lưu ý là hãy để lại dấu ấn riêng để khách hàng có thể dễ dàng

ghi nhớ thương hiệu của mình. Về vấn đề này bạn có thể liên hệ với MaymacVINA để được hỗ trợ,

tư vấn miễn phí nhé.

Đồng Phục Bảo Vệ Kim Vàng

Đến với kim vàng bạn sẽ được may đồng phục bảo vệ với 2 dạng đó là đặt may và may sẵn cùng

với đó là những ưu điểm vượt trội của nó như: chất liệu rất đa dạng nhưng chủ yếu là kaki, hoặc

kate, những chất liệu này chống bám bụi và không xù lông. Được may với khóa kéo YKK rất chắc

chắn, chất liệu vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi,... sẽ rất thích hợp để bạn lựa chọn khi muốn

làm đồng phục cho bảo vệ của các trường học, trung tâm đào tạo cho trẻ, công ty, doanh nghiệp,

các cơ sở kinh doanh, nhân viên ngân hàng,....

DONY

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY
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