
10 Nơi cung cấp đồng phục tạp dề, quán trà
sữa, quán cafe giá sỉ

Bảng báo giá may đồng phục áo thun mới nhất

Cung cấp đồng phục tạp dề - Bảng giá

đồng phục tạp dề uy tín chất lượng cao

nhất hiện nay

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM,

August 11, 2022 /EINPresswire.com/ --

Đồng phục tạp dề là sản phẩm không

thể thiếu dành cho những người nội

trợ, đầu bếp, nhân viên phục vụ quán

cafe, nhân viên spa… bởi đây là sản

phẩm giúp bảo vệ quần áo tránh khỏi

những vết bẩn, đồng thời tạo được nét

chuyên nghiệp trong tác phong đồng

phục.

Xương may tạp dề đồng phục tại

DONY

DONY may đồng phục tạp dề dành cho những doanh nghiệp nào

+ Đồng phục tạp dề dành cho nhân viên quán cà phê

Ngoài các mẫu đồng phục quán cà phê đẹp thì tạp dề đồng phục còn góp phần thể hiện hình

ảnh chuyển nghiệp dành các nhân viên. Do đó các mẫu đồng phục tạp dề ngày nay là hình ảnh

bạn có thể dễ dàng bắt gặp khi ghé vào một quán cà phê bất kỳ với đa dạng các mẫu mã, phong

cách riêng biệt.

+ Đồng phục tạp dề nhà hàng-khách sạn

Bếp và nhân viên phục vụ là hai bộ phận không thể thiếu dành cho nhà hàng – khách sạn. Và tạp

dề đồng phục là trang phục bắt buộc dành cho các bộ phận này. DONY chúng tôi hiện đang nhận

được rất nhiều đơn hàng thiết kế và tư vấn các mẫu sản phẩm tạp dề phù hợp nhất dành cho

nhân viên nhà hàng – khách sạn.

+ Đồng phục tạp dề quán ăn

Nhân viên bếp và nhân viên chạy bàn là những bộ phận thường xuyên sử sử dụng tạp dề đồng

phục. Việc đặt may những mẫu tạp dề dành riêng cho quán ăn luôn đem lại những sự chuyên

nghiệp nhất định dành cho quán của bạn.
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Đồng Phục Nhất Tâm

Bên cạnh các mẫu áo thun, áo sơ mi, mũ nón… Đồng Phục Nhất Tâm còn là đơn vị chuyên tư vấn,

thiết kế và sản xuất tạp dề đồng phục áo sơ mi. Với sự đa dạng về chất liệu, chúng tôi nhận may

theo yêu cầu của khách hàng với độ chính xác tuyệt đối.

Hiện tại, Đồng Phục Nhất Tâm đang cung cấp 2 loại tạp dề chính, đó là:

Tạp dề loại ngắn

Tạp dề loại dài (Tạp dề yếm)

Tùy theo nhu cầu mà chúng tôi sẽ tiến hành may phối thêm các loại túi, cột nơ, thắt dây… Chúng

tôi nhận may tạp dề với số lượng ít chỉ từ 20 – 30 cái. Đảm bảo chất liệu bền đẹp, màu in sắc nét,

thời gian sản xuất nhanh chóng, giá cả tiết kiệm…

Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại May Mặc Vina

Ngày nay, mọi người tạp dề không chỉ còn có công dụng là bảo vệ trang phục người mặc mà nó

còn được sử dụng như một bộ đồng phục từ đó thuật ngữ tạp dề đồng phục ra đời.

Đồng Phục Vina là xưởng may tạp dề uy tín tại TpHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu… và

toàn quốc, chúng tôi chuyên cung cấp các loại tạp dề đồng phục spa may theo yêu cầu cho các

công ty, nhà hàng, tiệm nails, spa, salon…

Công ty Đồng Phục Xanh

Tạp dề là phụ kiện hết sức cần thiết cho nhân viên phục vụ, nhân viên chế biến, nhân viên pha

chế…Tạp dề không chỉ có tác dụng bảo vệ quần áo được sạch sẽ, tránh bám thức ăn, nước uống

mà tạp dề còn là trang phục thời trang, với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, công ty Đồng Phục

Xanh đã làm hài lòng hàng trăm khách hàng với nhiều mẫu thiết kế độc đáo và đẹp mắt.

Tạp Dề Khi May Tại Kim Vàng

Khi đặt may đồng phục trường quốc tế với loại tạp dề tại Kim Vàng, những chiếc tạp dề của bạn

sẽ được đảm bảo những yếu tố sau:

✪  Chất liệu vải micro không thấm, kate, kaki, vải bố đúng nguồn gốc, dày dặn giúp cho chiếc tạp

dề của bạn chắc chắn, bền đẹp và tránh nóng tốt hơn.

✪  Kiểu dáng phong phú, có thể được thiết kế theo yêu cầu của bạn.

✪ Màu sắc của vải may tạp dề đa dạng cho bạn thoải mái lựa chọn màu sao cho phù hợp với hình

ảnh thương hiệu và phù hợp với thiết kế của tạp dề.

✪  Logo, hình ảnh thương hiệu trên chiếc tạp dề được Kim Vàng in thêu bằng máy móc hiện đại

nên hình ảnh sắc nét, nổi bật, ấn tượng với khách hàng.

Đồng Phục Bốn Mùa

https://hoidapvlog.com/question/dia-chi-san-xuat-dong-phuc-ao-so-mi/
https://www.einpresswire.com/article/581907135/t-m-b-ng-gi-ch-may-ng-ph-c-spa-th-m-m-vi-n-p-gi-s-l
https://hoinhanhdapnhanh.com/question/o-dau-lam-dong-phuc-truong-quoc-te/


Đồng Phục Bốn Mùa hiện là một trong những cơ sở may đồng phục tạp dề được đánh giá là giá

rẻ và uy tín tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm, Đồng Phục Bốn Mùa tự tin để khẳng định đã

chinh phục hàng nghìn khách hàng gần xa trong nước. Bởi sản phẩm mà chúng tôi đem đến là

những thiết kế ấn tượng, độc đáo, cùng chất liệu dày dặn, song, mức giá lại đảm bảo rẻ nhất tại

miền Bắc. 

Đồng Phục Mi A

May đồng phục tạp dề tại Đồng Phục Mi A không chỉ có tác dụng bảo vệ quần áo sạch sẽ, tránh

bám thức ăn, nước uống mà tạp dề còn là trang phục thời trang. Từ chất liệu được chọn lọc: Vải

Si, Vải Kaki, Vải Kate…, kết hợp với những kiểu dáng độc đáo, với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp,

xưởng may Đồng Phục Mi A đã làm hài lòng hàng ngàn khách hàng với nhiều mẫu thiết kế đẹp,

mang phong cách riêng biệt. Mi A tự tin sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

DONY

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY
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