Empresas. Marcas. Exportadores. Indústria leve (bens de consumo)

Strochka
Strochka é uma fábrica de peças de vestuário de ciclo completo. A empresa
desenvolve e costura produtos têxteis em sua própria unidade de produção em
Ekaterinburg.
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Strochka
Strochka é uma fábrica de peças de vestuário de
ciclo completo. A empresa desenvolve e costura
produtos têxteis em sua própria unidade de
produção em Ekaterinburg.
A fábrica fornece uma ampla gama de serviços de alfaiataria para
clientes corporativos. Por exemplo, a Strochka fabrica uniformes
funcionais e duráveis para várias indústrias, incluindo pessoal de
restaurantes, funcionários de hotéis e hotéis, pessoal médico e salões
de beleza. Os projetistas e construtores da fábrica selecionam a
solução ideal para cada cliente, levando em conta as especificidades
do negócio. Outra das áreas de atividade da Strochka é a criação de
uniformes para equipes esportivas. Ao costurá-los, a fábrica leva em
conta todas as nuances importantes: as características do material, a
resistência e durabilidade dos tecidos, assim como as especificidades
da atividade para a qual o modelo é desenvolvido. A empresa também
fabrica equipamentos de proteção individual - máscaras descartáveis
e reutilizáveis de marca, ternos de proteção, vestidos e calçados. A
fábrica pode produzir coleções chave na mão, o que inclui o
desenvolvimento de esboços e padrões, seleção e compra de tecidos,
amostras de costura, marcas, engomagem, embalagem e entrega do
produto final à porta.
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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