KMDSZ 2013/8. sz. hírlevele – BRAGA férfiruházat kedvezményes
vásárlásának lehetősége
Kedves Tagtársak!
Tisztelt Külügyminisztériumi Kollégák!
A 2012. év végén abban a kellemes meglepetésben volt részünk, hogy a Hivatalvezetés
döntése alapján 140.000,- Ft ruhapénzt kaptunk.
A pénz felhasználásának határideje (2013. április 15.) lassan, de biztosan közeleg.
Szeretnénk minden férfi kollégánk figyelmét felhívni a C.PARK (2000) KFT. ajánlatára,
amely az általuk forgalmazott BRAGA férfi felsőruházati termékeket jelentős, 15%-os kedvezménnyel
kínálja azon külügyminisztériumi munkatársaknak, akik a KÜM számára biztosított BRAGA
vevőkártya egyikével jelentkeznek a cég mintaboltjában (1112 Budapest, Budaörsi út. 245.).
A kedvezmény a KÜM dolgozói számára nincs értékhatárhoz kötve.
A cég ajánlata visszavonásig, terveik szerint előreláthatóan min. egy évig érvényes.
A vevőkártyák a Minisztériumi dolgozóknál maradnak, minden vásárlásnál minden
ruhadarabra érvényes a kedvezmény (kivéve akciós termékek).
Kérésre áfás számlát állítanak ki (igénytől függően vagy a Minisztérium, vagy a vásárló
nevére).
A cégről és termékeikről a mellékletben, valamint a honlapjukon található bővebb információ.
www.braga.hu
Az érdeklődők a KMDSZ Irodán igényelhetnek BRAGA vevőkártyát.
Természetesen azon hölgyek is élhetnek a lehetőséggel, akik párjuknak, fiúgyermeküknek
szeretnének ruhát vásárolni.
A külföldön dolgozó kollégák itthoni szabadságuk ideje alatt igényelhetnek vevőkártyát a
KMDSZ Irodán.
Budapest, 2013. február 12.
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Braga termékek ismertetése

Cégünk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a konfekciógyártás területén. Fő
tevékenységünk férfi felsőruházati termékek: zakók, öltönyök, nadrágok gyártása, emellett
szezonális jelleggel felöltőket, férfi kabátokat is készítünk és exportálunk.
Jelenleg 830 főt foglalkoztatunk, és napi 1400 öltönyt gyártunk. Ennek a
mennyiségnek túlnyomó részét külföldön értékesítjük. Fő piacaink: Németország, Hollandia,
Franciaország, Nagy-Britannia.
vevőink között olyan cégek és márkák szerepeltek, mint a Hugo Boss, Licona, S.
Oliver, Zara, Mexx, Daniel Hechter, Pierre Cardin, Humberto, Frans Molenar, etc.
Vevőkörünk igényeit csak a legjobb minőségű alapanyagok felhasználásával és a
legmodernebb, magas szintű konfekciótechnológia alkalmazásával, nagyon széles és
folyamatosan megújuló modellválasztékkal lehet kielégíteni.
Erre a tapasztalatra és szakmai háttérre építve, az export piacok által elvárt
választékot és minőséget a hazai piacon is bevezetve néhány éve megkezdtük saját márkánk,
a BRAGA magyarországi forgalmazását is.
Annak köszönhetően, hogy a gyártás a cég saját ruhagyárában történik, termékeinket
nagyon versenyképes áron tudjuk értékesíteni.
Termékeink árai alapvetően az alapanyag minőségétől függenek.
Termékpalettánkon találhatók poliészter/viszkóz, kevert gyapjú és tiszta gyapjú
szövetekből készült öltönyök.
Az öltöny-árak ettől függően 35.000,- és 85.000,- Ft. között változnak.
További áraink:
solo zakók 15.000,- és 49.000,- Ft. között
solo nadrágok 12.000,- és 28.000,- Ft. között
kabátok 24.000,- és 47.000,- Ft. között kaphatók.
Ezekből az eleve kedvező árakból kínálunk további 15% kedvezményt (az akciós
termékeket kivéve) azoknak a vásárlóknak, akik a Külügyminisztérium számára biztosított
1ooo db BRAGA vevőkártya egyikét cégünk 1112 Budapest, Budaörsi út. 245 sz. alatti
mintaboltjában bemutatják.
* * *
Cégünkről további információt, valamint üzletünk nyitva tartását honlapunkon találja:
www.braga.hu
C. PARK (2000) KFT.

