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??ng ph?c là th? kinh doanh ??u tiên khi b?t lên cho khách hàng.
Nh?ng m?i ng??i ??u có phong cách c?a riêng mình: k?t s?n xu?t ??ng ph?c tráng l? ??c
bi?t cho khách hàng cá nhân. Ch?i phong cách c?a mình thông qua vi?c s?n xu?t ??ng
ph?c tùy ch?nh và phù h?p v?i xu h??ng th?i trang. Ch?t l??ng và s? tho?i mái cho các
m?c hàng ngày ?? nâng cao ngh? nghi?p c?a h?. S? k?t h?p hoàn h?o: chia lo?i v?i
glamour-k? thu?t. M?i b? s?u t?p là k?t qu? c?a nghiên c?u phong cách và ch?t li?u.  V?i
v?i các ??c tính sáng t?o: thoáng khí cao, ch?ng v?t ? và antistiro.
T?t c? s?n xu?t k?t nghiêm ch?nh th?c hi?n t?i ý.

CÁC B? S?U T?P K?T
K?t qu? nghiên c?u phong cách, các ??ng ph?c trong nh?ng k? thu?t t?i cùng m?t th?i gian
glamour, luôn luôn gi? v?i các xu h??ng th?i trang m?i nh?t.

??C QUY?N CHO CÔNG TY
M?i d? án là duy nh?t và phù h?p v?i th??ng hi?u c?a khách hàng, b?i vì ý t??ng c?a mình
và n?i làm vi?c c?a ông là ??c quy?n, cá nhân và không ???c th?c hi?n. M?i th??ng hi?u có
tri?t lý riêng c?a mình. Nhi?m v? c?a CINDY's chuy?n ti?p nó cho t?t h?n thông qua m?t
t?m chia. ??p ?? xem xét d? ch?u ?? m?c ??ng ph?c ph?i là c? hai ch?c n?ng và cho bi?t
b?n là ai, vì v?y ?? t?t nh?t hi?n nay chuyên nghi?p c?a b?n. ?? làm cho m?t th?c s? khác
bi?t là k?t craftsmanship, cho phép ?? s?n xu?t c?ng nh? cung c?p ?áp ?ng nhu c?u th?c t?
c?a khách hàng mà không c?n
áp ??t các nhà kho c? ?i?n, không c?n thi?t và n?ng n?. T?t c? v?t li?u ???c l?a ch?n c?n
th?n, cung c?p ch?t l??ng và tính chuyên nghi?p.
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