
কাস্টম ডিজাইন সহ বিলাসবহুল কাচের মোমবাতি ধারক

কেন চয়ন করুন সানি কাচের পাত্র

সানি গ্রুপের জন্য কাচের পাত্র অফার করেছে 26 বছর 30 টিরও বেশি
দেশ এবং অঞ্চলে সমস্ত ধরণের পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে

ডিজাইনারদের পুরস্কার বিজয়ী দল অনেক আপস্কেল ব্র্যান্ডের মতো
আস্থা জিতেছে নেস্ট সুগন্ধি. প্রতিভাবান ডিজাইন দল চীনে
অতুলনীয়।

আমরা আপনার ধারণাগুলি সৃজনশীল সুগন্ধি পণ্য হয়ে উঠতে পারি এবং
স্থানীয় বাজারে সেগুলি খুব ভালভাবে বিক্রি করি।

https://www.diffusers.cn/category/candle-holders.html










মোমবাতি জার বিবরণ

পণ্যের নাম কাস্টম ডিজাইন সহ বিলাসবহুল কাচের মোমবাতি ধারক

নমুনা সময়
1. কাচের আকার এবং আকার থাকলে 5 দিন
2. 15 দিন, যদি আপনার নতুন আকার এবং মাপের কাচের
প্রয়োজন হয়



পরিমাপ করা

আইটেম নংঃ.: SGKY22040807
উপরের ব্যাস: 117 মিমি
নীচের ব্যাস: 117 মিমি
উচ্চতা: 118 মিমি
ওজন: 735 গ্রাম
ক্ষমতা: 856 মিলি

মোড়ক সাধারণ প্যাকিং, স্বতন্ত্র উপহার বাক্স, পিভিসি বক্স,
উইন্ডো বক্স, রঙ বাক্স, সাদা বাক্স, ইত্যাদি

ডেলিভারি সময় নমুনা এবং অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 35 দিনের মধ্যে

অর্থপ্রদানের মেয়াদ অগ্রিম T/T দ্বারা 30% আমানত এবং B/L অনুলিপির বিপরীতে
ব্যালেন্স

জাহাজে প্রেরিত কাজ সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা এবং
আপনার শিপিং এজেন্ট গ্রহণযোগ্য

ব্যবহার উপলক্ষ বাড়ির সাজসজ্জা, বিবাহের সাজসজ্জা, বিবাহের সুবিধা,
সাজসজ্জা বৃদ্ধি,









অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত পরিসীমা







ফ্যাক্টরি শো

এই সম্পর্কে আরও জানো সানি কাচের পাত্রের কারখানা

প্যাকেজিং

https://www.candleholdermanufacturer.com/about-sunny/factory-tour.html


সার্টিফিকেট



বাণিজ্য প্রদর্শনী

https://www.candleholdermanufacturer.com/about-sunny/certificate.html


অনুকূল মন্তব্য







FAQ

1) আপনি কি আমার প্রথম অর্ডারে এক পাত্রে বিভিন্ন আইটেম একত্রিত করতে পারেন?

হ্যাঁ আমরা পারি. কিন্তু প্রতিটি অর্ডারকৃত আইটেমের পরিমাণ আমাদের MOQ এ পৌঁছানো
উচিত।

2) কোন মানের সমস্যা হলে, আপনি কিভাবে আমাদের জন্য এটি নিষ্পত্তি করতে পারেন?

ধারক ডিসচার্জ করার সময়, আপনাকে সমস্ত পণ্যসম্ভার পরিদর্শন করতে হবে। যদি কোন
ভাঙ্গন বা ত্রুটিযুক্ত পণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আপনাকে অবশ্যই আসল শক্ত কাগজ থেকে
ছবি তুলতে হবে। কন্টেইনারটি ডিসচার্জ করার পরে 15 কার্যদিবসের মধ্যে সমস্ত দাবি
উপস্থাপন করতে হবে। এই তারিখটি কন্টেইনারের আগমনের সময় সাপেক্ষে।

3) কেন আপনি আমাদের চয়ন?



1. কাচের জিনিসপত্রের ব্যবসায় আমাদের অনেক বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে 20 বছর এবং
সবচেয়ে পেশাদার দল।
2. আমাদের 10টি উত্পাদন লাইন আছে এবং প্রতি মাসে 15 মিলিয়ন টুকরা তৈরি করতে পারি,
আমাদের কঠোর প্রক্রিয়াগুলি 99% এর উপরে গ্রহণযোগ্যতার হার বজায় রাখতে সক্ষম
করে।
3. আমরা প্রায় 80টি দেশে 1800 টিরও বেশি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করি।

4. আমরা পেশাদার ওয়ান-স্টপ বিশ্বব্যাপী সরবরাহ পরিষেবা অফার করি।

4) আমরা কি আপনার বিনামূল্যে নমুনা পেতে পারি?
হ্যা, তুমি পারো. আমাদের নমুনা বিনামূল্যে অর্ডার নিশ্চিত করা গ্রাহকদের জন্য।
কিন্তু এক্সপ্রেসের জন্য মালবাহী ক্রেতার অ্যাকাউন্টে।

5) আপনার MOQ সম্পর্কে কেমন?

বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিভিন্ন MOQ হবে, স্টক মধ্যে কিছু কাচপাত্রের জন্য, ছোট
অর্ডার গ্রহণযোগ্য।

6) আপনার গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে কতজন লোক?

আমাদের 5 জন পেশাদার ডিজাইনার রয়েছে এবং তারা প্রতি মাসে 15টি উদ্ভাবনী ডিজাইন
তৈরি করবে।

7) আপনি কি আমাকে মূল্য সম্পর্কে একটি ছাড় দিতে পারেন?

দাম আপনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে, আপনি যদি ছোট অর্ডার দিয়ে ভাল দাম চান তবে
আপনি একবারে আরও পরিমাণ তৈরি করতে পারেন এবং সেগুলি আমাদের গুদামে রেখে দিতে পারেন,
আপনার প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার জন্য পণ্যগুলি রাখব।


