
 

 

 خرید کت شلوار اداری و سازمانی 

 سرای پادشاهان آرسام 

است که به ظاهر و   یز یپادشاهان آرسام همان چ  یسرا  یو سفارش  ی، پرسنل  ی، سازمان  یکت شلوار ادار  دیخر

از سبک ها ،   یعیوس  ف یما در ط  یادار  ی بخشد، کت شلوارها  یشرکت شما قدرت و الهام م  ایسازمان    تیهو

شده اند.    یطراح  یحس فراموش نشدن کی  جادیا  یموجود در جهان است که برا  یحرفه ا یرنگ ها و الگوها 

 . میبه شما ارائه خدمت کن  میتوانیما م  دی خواه   ی سازمانتان م ایشرکت    یبرا  یو حرفه ا  زیتم   ی ریپس اگر تصو

 

مشاوران متخصص در این امر، از میان چندین مجموعه کالیته پارچه، با محاسبات و تحقیقات به عمل آمده 

نسبت به هویت بصری و تشریفاتی شرکت یا سازمان شما مناسبت ترین کت شلوارها را برای شرکت شما 

خاب یا نیاز شما هرچه باشد ما یک راه حل برای شما انتخاب و تیم حرفه ای تولید، تهیه خواهند کرد، انت 

 .خواهیم داشت
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 شرایط خرید کت شلوار سازمانی

در صورت تمایل از طرف شرکت، تیم مشاوره سرای پادشاهان آرسام، تحقیقات خود را در زمینه هویت بصری 

تی آن شرکت محترم را آغاز نموده و نسبت به تحقیقات خود بسته پیشنهادی خود را به شرکت ارائه و تشریفا

می دهند، پس از تایید مدیر شرکت، تعداد پرسنل با ذکر سمتشان اعالم شده و نسبت به آن فاکتور صادر 

 .خواهد شد

 شرایط پرداخت 

مبلغ فاکتور را بابت پیش پرداخت، پرداخت و ما بقی را زمان   % 60پس از عقد قرارداد )قبول فاکتور(، شرکت  

تحویل تمامی کت شلوار ها تسویه خواهد نمود، الزم به ذکر است، جهت مبلغ پیش پرداخت مجموعه به 

 .عنوان ضمانت یک عدد چک یا سفته به همان مبلغ تحویل شرکت خواهد داد

 قرارداد  مبلغ

مبلغ قرارداد بسته به تعداد و انتخاب پارچه می باشد، الزم به ذکر است هر چه تعداد کت شلوار های سازمانی 

بیشتر باشد، قیمت هر دست کت و شلوار پایین تر خواهد بود. لذا جهت سهولت در این امر مشاورین متخصص 

    جهت مشاوره میتوانید با شماره تلفنسرای پادشاهان آرسام در این امر راهنمایی خواهند نمود. 

 .ماس حاصل فرمایید ت    02188080183

 



 

 

 مدت زمان تحویل

مدت زمان تحویل بسته به تعداد پرسنل و نوع دوخت می باشد، اگر شرکت به صورت سری دوزی با سایزهای 

و سفارشی   روز کاری و اگر به صورت نیمه شخصی دوزی  25دست کت شلوار   100بین المللی بخواهد به ازای  

 .روز کاری طول خواهد کشید 50دست کت و شلوار    100دوزی بخواهد به ازای 

 

 مشاهده کامل مقاله

 

 د تماس حاصل فرمایی 02188080183برای مشاوره و سفارش با تلفن 
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