
Especificação do produto:

China BodySuit fabricante,Tecidos confortáveis, design em forma de três seções, forma
de corpo sexy, projeto de caixa de apoio profundo de V, coletar o peito, corpo de forma;
Melhore o corcunda, mantenha a coluna, melhore o efeito da barriga / cintura.

Mostrar produtos:

China Shapewear Set fabricante

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Compression-Mid-Thigh-Bodysuit-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/S-SHAPER-OEM-ODM-Body-Shaping-Caffeine-Infused-Shapewear-Shapewear-Set-Manufacturer.html






Certificação

BV, Tuv Rheinland, ISO9001, Saso, CE, CCPIT etc



Serviço OEM & ODM

S-Shaper Produtos e Serviços Personalizados



√ personalizado padrão de roupas em desenvolvimento
(Com base nas idéias individuais do cliente, esboço / design digital ou amostras de
referência)
√ Prototipagem personalizada
√ impressão de tecido personalizado



Local de produção



CONTROLE DE QUALIDADE

Laboratório de teste interno. Procedimentos de QC no local em todas as linhas de produção e
pacote
Para garantir a segurança, qualidade e desempenho



ENVIO

1. Express: Envio por DHL / UPS / FedEx / TNT / ARAMEX / EMS / Citylink, etc com o serviço da
porta a porta.

O prazo de entrega leva cerca de 3-5 dias úteis;

2. Airfreight: O prazo de entrega leva cerca de 2-4 dias úteis;

3. Ocean Frete: O prazo de entrega leva cerca de 10-40 dias úteis;

4. Auto-pick up ou organize a expedição para ovelador nomeado no tempo acordado.

NOSSO SERVIÇO

Produtos superiores e atendimento ao cliente S-SHAPER



√ Qualidade garantida:

100% Satisfaction Satisfaction Guaranteed, toda a expedição será estritamente verificada
pelo QC antes do envio.

√ Produção:
Fornecimento de longo prazo e estável para todos os tipos de shapewear.oé / ODM, design
personalizado são bem-vindos.

√ Serviço de design livre:
Forneça design gratuito de embalagens e material de marketing para sua promoção.

√ Envio rápido:
China Fábrica diretamente fornece com entrega rápida.
Express (DHL / UPS / FedEx / TNT / Aramex / Citylink), Area, Frete Marítimo etc.

√ Serviço de One-Stop:
Assegure-lhe serviço de um parado para serviço de pré-venda rápida e eficaz, produção,
design, controle de qualidade,
Embalagem, envio, serviço pós-venda, etc.

Perguntas frequentes

Q1: Por que escolher S-Shaper?
√ 24 * 7 após os serviços de vendas!
√ Qualidade é a nossa cultura!
√ Pagamento por Alibaba Comércio Assurance!
√ Reembolso total em caso de má qualidade!
√ Serviço de design livre!
√ Com S-SHAPER seu dinheiro em segurança sua empresa em segurança!

Q2: Como colocar a amostra?
Bem-vindo a colocar a ordem diretamente do nosso on-line
Website: http://www.shaperbuy.com/
Esta taxa de amostra pode ser reembolso total, uma vez que você colocou a ordem a granel
de nós.

Q3: Qual é o MOQ?
Podemos aceitar 10pcs / item no começo para ajudar a testar o cliente a facilmente.

Q4: Qual é o seu principal momento?
2-5 dias úteis para mercadorias em estoque após o pagamento.

Q5: Que tipo de métodos de pagamento você aceita?
Aceitamos o Alibaba Comércio Assurance, Paypal, Western Union, Gram Money, T / T.



Q6: Quais métodos de envio você oferece?
Express: DHL / FedEx / UPS / TNT / ARAMEX / CityLink etc
Airfreight / mar frete ou envio de suporte para o seu agente da China.

Q7: Como sobre a embalagem?
Nós fornecemos embalagens de caixa agradáveis para aumentar suas vendas.

Q8: Você aceita OEM / ODM?
Temos nossa própria marca "S-Shaper" e também podemos oferecer produtos OEM / ODM
por suas necessidades! A quantidade mínima e o preço
dependem de suas necessidades.

Q9: Podemos visitar sua fábrica?
Bem vindo calorosamente. Quando tivermos sua agenda, organizaremos a equipe de vendas
profissional para acompanhar seu caso

Entre em contato conosco


