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Công ty P. ERRE Workwear
P. ERRE Workwear ??ng ra cho s?n xu?t và s?n xu?t Workwear cho beauticians, ti?m làm
tóc và bác s?. ??c quy?n b?ng cách chú ý ??n nhu c?u c?a các nhà ?i?u hành, v?i giá tr?
t?t nh?t cho ti?n b?c, và d?a trên xu h??ng và phát tri?n th? tr??ng. P. ERRE tr? h?t s?c
quan tâm ??n vi?c s? d?ng các v?t li?u ch?t l??ng cao và thu h?p v?i, ch?ng v?t ? và
antistiro. Tính chuyên nghi?p, minh b?ch và s? tin t??ng là ba tr? c?t ?ó cho h?n m??i n?m
có ngh?a là r?ng p. R v?n là nhà lãnh ??o trong l?nh v?c này.

Tùy ch?nh s?n xu?t theo phong cách và sang tr?ng cho công vi?c hàng ngày
Qu?n áo c?a p. ERRE ???c t?o ra ?? ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u khách hàng ? m?i quy
mô, v?i ám ?nh s? chú ý ??n t?ng chi ti?t, vì v?y b?n luôn luôn nh?n ???c s?n ph?m ch?t
l??ng cao và tho?i mái. Tùy bi?n v?i màn hình in ?n và ngh? thêu ???c th?c hi?n b?ng các
ph??ng pháp nh?m m?c ?ích duy trì t?i ?a s? trung thành v?i th??ng hi?u và ?? b?n c?a cá
nhân hoá c?a b?n. M?t trong nh?ng nhà t? v?n chuyên gia c?a chúng tôi s? t? v?n cho b?n
v?i ?? tin c?y và tính chuyên nghi?p ?? nâng cao hình ?nh c?a b?n và hình ?nh c?a doanh
nghi?p c?a b?n.
D??i ?ây là m?t s? mô hình chuyên nghi?p:
-KH?N PONCHO
IDA ?N
V?T LORY JACKET
GABRIELLA ?N
-THANH NIÊN-NG??I ?ÀN ÔNG ÁO
-ÁO KHOÁC CÔNG VI?C
-MÁY JACKET
-KIMONO C? ?I?N
ÁO S? MI U-TEC
ÁO S? MI GARUBA
T?t c? th?c hi?n v?i kh? n?ng ch?ng v?t v?i, cottons thu nh?; có s?n trong các kích th??c
XS, S, M, L, XL, XXL.
-T-SHIRT
V?i ch?u v?t, mono; .75 tay, dài tay áo, tay áo ng?n; có s?n trong các kích th??c XS, S, M,
L, XL, XXL;
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-WORKPANT TÓC
-ÁO S? MI TÂN MIC
V?i ch?u v?t, cottons thu nh?;
-C?T M?I
V?i ch?u v?t, cottons thu nh?; có s?n trong các kích c? 140 cm và 160 cm, 120 cm;
- CAPE g?p
V?i ch?u v?t, cottons thu nh?;
- Kh?n PONCHO
Terry v?i tr?ng Terry v?i ?en v?t, v?t kháng.
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