
ফুল প্রসাধন পাইকারি সঙ্গে নতুন কাচের মোমবাতি বদনা

কেন সানি কাচপাত্র চয়ন

ডিজাইনের প্রতি সর্বোচ্চ উত্সর্গ, মানের উপর কখনই সংকোচন করবেন না
সানি গ্লাসওয়্যার কঠোরভাবে গ্রাহকদের" ডিজাইন রক্ষা করে, আমাদের কাছ থেকে নতুন ডিজাইন করা
সমস্ত আইটেম তিন বছরে কপি করা হয়নি।

পণ্যের গুণমান হল সানি গ্লাসওয়্যারে প্রধান ফোকাস। সানি গ্লাসওয়্যার একবার সবে দৃশ্যমান
দাগ সহ 80,000 পিসি কাচের পাত্র ভেঙে ফেলেছিল।

মোমবাতি জার বিবরণ



অনন্য বাজার সুবিধা

. ডিজাইনে ফোকাস করুন

. 80%-ইউএসএ-সুগন্ধি-ব্র্যান্ডের জন্য মোমবাতি-
ধারক সরবরাহকারী

. AQL প্লাস 6 কঠোর এবং রৌদ্রোজ্জ্বল QC পরীক্ষার
মান

. নমুনা এবং বাল্ক পণ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মান
বজায় রাখুন



অনুষ্ঠান নকশা সচেতনতা

এসজি-তে পুরষ্কার-জয়ী-পেশাদার-দ্বারা
ডিজাইন করা হয়েছে

. পেয়েছেন-নেস্ট-সুগন্ধি-অত্যন্ত-
প্রশংসিত

. বন্ধু বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের উপহার

. শিথিলতা এবং রোমান্টিক জীবন

কাস্টম ডিজাইন এবং বিভিন্ন আকার উপলব্ধ
আইটেম নম্বর: SGCX21122417
শীর্ষ ডায়া: 85 মিমি
নীচের ব্যাস: 85 মিমি
উচ্চতা: 100 মিমি
ওজন: 372 গ্রাম
ক্ষমতা: 395ML
MOQ: 3000 পিসি
আমাদের দৃঢ় সমর্থনে, আমাদের গ্রাহকরা দ্রুত
বাড়ছে, ছোট ল্যাব থেকে শিল্পের নেতারা।

আইটেম নংঃ SGCX21122417
উপাদান কাচের মোমবাতির জার
নৈপুণ্য চাপা কাচের মোমবাতির জার



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

মোড়ক সাধারণ প্যাকিং, ভিতরের বাক্সে 4 টুকরা, 48 টুকরা বাক্স
পণ্যের ক্ষমতা প্রতি মাসে 500,000 ~ 1,000,000 টুকরা
ডেলিভারি সময় নমুনা এবং অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 35 দিনের মধ্যে
পরিশোধের শর্ত অগ্রিম T/T দ্বারা 30% আমানত এবং B/L এর অনুলিপির বিপরীতে

ব্যালেন্স
ডেলিভারি সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস এবং শিপিং এজেন্টের

মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য
পণ্যের
বৈশিষ্ট্য

1. উচ্চ মানের থেকে বাড়ির সজ্জা গ্লাস মোমবাতি জার
2. হোটেল, বাড়িতে, ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত
3. ASTM পরীক্ষার সাথে দেখা করুন

আপনার পছন্দের
জন্য

1. নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন ডিজাইন এবং মাপ
2 যেকোন রঙে আঁকা, শীতল, কলাই, লেজার মডেল প্রসেসিং কাটার
3. সঙ্কুচিত ফিল্ম, রঙ উপহার বাক্স, সাদা উপহার বাক্স, ইত্যাদি
হিসাবে বিশেষ প্যাকেজ।
4. ডেলিভারি সময় নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি পেশাদারী কর্মশালা
এবং গুদাম আছে













সানি গ্লাসওয়্যার টিম এবং অফিস

ফ্যাক্টরি শো





প্যাকিং & শিপিং





সার্টিফিকেট



নমুনা রুম এবং ট্রেড শো

রোদ-কাচের পাত্রবর্তমান 5,000-এরও বেশি আইটেম শেনজেন-এ-ব্যপকভাবে-নির্বাচনের জন্য নমুনা-রুম।
এটি একটি দুর্দান্ত-গ্রাহক-মূল্যায়ন করবে। শেনজেন-অফিসে স্বাগতম! নিচের 'ছবি'টি আমাদের নিজস্ব
ডিজাইনের শুধুমাত্র একটি অংশ।মোমবাতি ধারক,শেনজেন অফিসে স্বাগতম

https://www.candleholdermanufacturer.com/
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




গ্রাহকদের পর্যালোচনা





https://www.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html



