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Ch?t li?u: V?i b? 600D PVC ho?c 1680D PVC màu tùy ch?n, lót v?i 210D Kích Th??c: Theo yêu c?u c? th? Công d?ng: Balo có 3 ng?n chính, có
2 túi l??i 2 bên phù h?p ?? làm quà t?ng cho các s? ki?n qu?ng cáo, t?ng cho h?c sinh, sinh viên.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Price

Ask a question about this product

Description TÊN S?N
BALO
PH?M
QUY V?i b? 600D PVC ho?c
CÁCH 1680D PVC màu tùy ch?n,
lót v?i 210D
PH? LI?UMouse PE, l??i m?ng, gân,
??u kéo, dây kéo, khóa gài,
khoen D, thun, vi?n. Có th?
dùng thêm các nguyên ph?
li?u siêu nh?, ch?ng th?m,
?? b?n cao ph? thu?c vào
t?ng yêu c?u c? th?
KÍCH Theo yêu c?u c? th?
TH??C
THI?T K?Balo có 3 ng?n:
+ Ng?n 1: Ng?n l?ng ??ng
laptop, d?ng c?.
+ Ng?n 2: ??ng sách v?, v?t
d?ng cá nhân.
+ Ng?n 3: Ng?n ??ng bút,
vi?t.
Ph?n hông 2 bên có túi l??i
??ng n??c ti?n d?ng.
Quai ?eo b?n ch?c, có ??m
mút êm.
Quai xách tr? l?c ch?c ch?n.
S? D?NGCác tr??ng th??ng ??t phát
cho h?c sinh, sinh viên ho?c
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dùng làm s?n ph?m quà
t?ng cho các s? ki?n, qu?ng
cáo.
LOGO In logo 1 v? trí tr??c balo
ho?c thêu, d?p logo tùy theo
yêu c?u c? th?.
?ÓNG M?i cái trong 1 túi nylon,
GÓI 50c/ bao t?i ho?c thùng
carton ho?c theo yêu c?u c?
th?.
TH?I 3 – 5 ngày
GIAN
MAY
M?U
TH?I 10 – 30 ngày, tùy theo s?
GIAN l??ng ??t, tùy theo yêu c?u
S?N c? th?.
XU?T
S?
100 cái.
L??NG
T?I
THI?U
??N GIÁ Vui lòng g?i thông tin ??t
hàng t?i
email:
thongnuongco@gmail.com
ho?c g?i ??n 0918 58 4669
(Mr. Thúc) ?? nh?n ???c báo
giá t?t nh?t.
B?O 12 tháng k? t? ngày giao
HÀNH hàng.

Nh?n xét
There are yet no reviews for this product.
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