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TERRY là ng? dài Parker. V?i có kh? n?ng ch?ng v?t ? và không c?n ph?i ???c ironed.
?i kèm trong m?t kích th??c.

Gi?i thi?u:
H?ng Nhung là m?t công ty qu?n áo v?i m?t thi?t k? phòng thu/mô hình v?i m?c ?ích c?a
vi?c t?o ra các gi?i pháp t?t nh?t liên quan ??n l?nh v?c chuyên môn, ph?c v? cho nhu c?u
c?a th?c ti?n và hình ?nh c?a b?n.

Các b? s?u t?p c?a chúng tôi Qu?n áo chuyên nghi?p
K?t qu? c?a phong cách nghiên c?u, s?n xu?t, k? thu?t quy?n r?, ??ng ph?c C?p Nh?t xu
h??ng th?i trang m?i nh?t.

??c quy?n cho công ty ??ng ph?c chuyên nghi?p
M?i d? án là duy nh?t và qu?n áo phù h?p b?i vì nó là th??ng hi?u c?a b?n, ý t??ng c?a
b?n, m?t n?i ??c quy?n là cá nhân và không ph?i ???c pha tr?n.

M?i th??ng hi?u có tri?t lý riêng c?a mình. Nhi?m v? c?a chúng tôi là t?t h?n truy?n t?i 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. Chúng tôi th? thai ý
t??ng, cung c?p cho chúng tôi k? n?ng và ni?m ?am mê, ch?i khái ni?m th??ng hi?u giá t?t
nh?t, ?? t?o ra các trang ph?c hoàn h?o.

QU?N ÁO LÀM VI?C VÀ ??NG PH?C ???C LÀM T?I Ý!
Chúng tôi ngh? r?ng th?c s? làm cho m?t s? khác bi?t là craftsmanship c?a chúng tôi, mà
cho phép chúng tôi ?? s?n xu?t các v?t t? th?m chí nh? ph?c v? cho nhu c?u th?c t? c?a
khách hàng mà không bu?c các nhà kho c? ?i?n, không c?n thi?t và n?ng n? qu?n áo. T?t
c? các lo?i v?i và các tài li?u mà chúng tôi s? d?ng ???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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