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، حاصييييلى علر ت فا     عال بوجه السيييي    انا 

التطريز  العمييا ال يي  ا، بييااليييييييا ييى الر  عل   

النسيييييييييا  التطريز  العرة    جمع يييى  ت يييا  

 مق س ا .

 لمشروعا نبذة عن
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DOLORE TE FEUGAIT NULLA 
FACILISI. LOREM 

 منتجاتنا وخدماتنا

 صيييم   حقااو ا  اوسيييسيييوافا  مطرة    وا    

سييييييناسيييييي ا  احالخ  اسييييييا ف   مع ا  مطرة  

 أثواب، عن طريق اسييييييتثالا ااثواب القيي يمييى 

 ا ذ المطرةا  عنها   ليييييعها علر المنت ا ، 

لطب  المكو  من ال لسييرين  صييناعى الصييابو  ا

     ةيو  طب ى  عالج البشر .                                                                                                     



 

 

 التواصا:لال صاا  

شافع حسا  بن  -شعفاط  -العنوا : الق س 

 اانصافاثابت 

 0543015870الها ف: 

 ن :ر البري  االكت

Sc4mobile@gmail.com 

 

 

           

 

 تنالرسا

 صييييييم   المنتج حسيييييييو فوبى الزبو ،  و  ر 

لتعل   النسييييييييا     القيي س  نو  العمييا  رص 

ااسييييييتفات  بالع اطى  التطريز  العرة  اعات  

اا السيييييي ييا  من ااثواب القيي يمييى،  ةيييات    بيي

ر المنتج بأ ا  الز اف علر شيييرا  منت ا نا، و  

                            سعر  أعلر جوت .

 

 لماذا نحن؟

ويييا من يشييييييترا من منت يييا نيييا يكو   •

التصيييييل ن م ان     حالى ح  خ أا  لا 

 .   المنتج

 

 صناعى ي  يى حسو طلو الزبو . •

 الرؤية

 طوير المشيييييير ع ،عرت المنتج با ا ااسييييييعاف  •

 ح ث يكو        متنا ا ال م ع.

 

 حسيييييي ن جوت  المنت ا  المق مى، ح ث أنه عن   •

 المنت ا  بتقن ى أوبر. و ر اآلا  س ت  صنع 

 


