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WEGO UNIFORM

 

( WEGO UNIFORM ) 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHAMPTAILOR 

Dựa trên nền tảng hình thành và phát triển của Chamtailor

- Design By Dakao Italy, với gần 30 năm sản xuất và gia công

cho các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

WEGO ra đời là sự kết hợp hoàn hảo từ tư vấn thiết kế, 

nguyên phụ liệu chính hãng, công nghệ hiện đại và bề dày 

kinh nghiệm sản xuất, đang dần hướng tới trở thành đơn vị 

cung cấp đồng phục được yêu thích nhất tại Việt Nam.
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 

WEGO UNIFORM

ĐỒNG PHỤC CÔNG TY

ĐỒNG PHỤC DU LỊCH

ĐỒNG PHỤC HỌP LỚP

ĐỒNG PHỤC ÁO DÀI

ĐỒNG PHỤC MẦM NON

ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG

ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐỒNG PHỤC ÁO GIÓĐỒNG PHỤC VEST



6 LÍ DO NÊN CHỌN
WEGO UNIFORM 

THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

NĂNG LỰC SẢN XUẤT GIÁ CẢ CẠNH TRANH BẢO HÀNH

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Đội ngũ thiết kế là những người 
trẻ, có đam mê bất tận với thời 
trang, tình yêu không giới hạn 
với cái đẹp. Chúng tôi tin tưởng 
mang đến cho bạn những mẫu 

thiết kế đẹp. 

Vải được đặt dệt và nhuộm kỹ, 
đảm bảo chất lượng IOS, không 
gây hại tới sưc khỏe, màu sắc 
phong phú. Mực in nhập khẩu 
hoàn toàn từ các nước tiên tiến 
như: Mỹ, Nhật, Hàn.. An toàn 
cho sức khỏe, không ảnh hưởng 

tới môi trường.

Hệ thống sản xuất khép kín, từ 
thiết kế đến cắt may và in mới 
nhất, hiện đại nhất, với tiêu chí 
đem đến cho khách hàng sản 

phẩm chất lượng nhất.

Hệ thống nhà xưởng riêng với 
quy mô lớn, chúng tôi có thể đáp 
ứng được nhiều đơn hàng với số 
lượng lớn từ 10 - 10.000 sản 
phẩm. Thời gian và tiến độ luôn 
được đảm bảo. Bạn chỉ việc đặt 

hàng, sản xuất để Wego lo.

Là nhà sản xuất trực tiếp, với 
đầy đủ hệ thống xưởng cắt may 
in. Sản phẩm sẽ đến tận tay 
người tiêu dùng với chi phí thấp 
nhất. Bạn làm việc trực tiếp với 
chúng tôi và không phải mất phí 
cho một khâu trung gian nào cả.

 Chúng tôi hiểu rằng bạn đã 
chọn đặt hàng với chúng tôi 
nghĩa là bạn không chỉ mua một 
sản phẩm mà mua cả niềm tin. 
Vì vậy chúng tôi không chỉ giao 
hàng , mà chúng tôi còn giao cả 

sự đảm bảo, cả chữ tín.
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- Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu cho 
người tiêu dùng hiện nay, chúng tôi 
đã có 2 xưởng sản xuất chính tại Hà 
Nội chia thành dệt kim và dệt thoi độc 
lâp và linh hoạt, phục vụ các đơn 
hàng từ 1 áo - 10.000 áo với những 
công nghệ tiên tiến, quy trình vận 
hành khoa học. Từ đó đưa ra những 
sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu câu 

của khách hàng.

Con người là nền tảng quan trọng 
nhất của doanh nghiệp, hiểu được 
yếu tố đó, chúng tôi sở hữu những 
nhân sự kinh nghiệm lâu năm trong 
ngành đứng ra đảm nghiệm vị trí 
quan trọng trong chuỗi dây chuyền 
sản xuất. Đội ngũ công nhân viên 
tay nghề cao.  Mỗi công đoạn được 
kiểm tra qua bộ phận QC trước hi 

đến tay khách hàng.

Tại WEGO chúng tôi luôn chú trọng 
sự trách nhiệm chuyên sâu và tâm 
huyết với nghề. Luôn là nơi đi đầu 
tìm hiểu các phương pháp, công 
nghệ mới đạt tiêu chuẩn và hiệu quả 
cao của các nước đi phát triển đi 
trước. Toàn bộ quá trình là một dây 
chuyền khép kín và được kiểm tra 
nghiêm ngặt trong mỗi khâu vận 
hành nhằm khắc phục sớm nhất sai 

sót xảy ra.     

Đã có nền tảng vững chắc về quy 
trình và con người. WEGO đang 
không ngừng phát triển quy mô sản 
xuất, hệ thống xưởng may, nhà kho 
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách 
hàng trong nước. Rút ngắn thời gian 
trả hàng và độ hoàn thiện cao hơn 
nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành 
đối tác đáng tin cậy của Khách hàng 

Việt Nam.  

QUY MÔ 
XƯỞNG MAY 
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       ĐỘI HÌNH CÔNG NHÂN,
KỸ THUẬT VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

QUY TRÌNH VẬN HÀNH  KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG, 
   KHÔNG NGỪNG ĐI LÊN



THIẾT BỊ 
& KỸ THUẬT IN 

Đồng phục WEGO đã chú trọng đầu 
tư và cải tiến hàng loạt những trang 
thiết bị hiện đại được chuyển giao 
trực tiếp từ bên nước ngoài để làm 
nên những chiếc áo đồng phục có độ 
chính xác tuyệt đối đến từng đường 
kim, mũi chỉ, từng đường nét gọn 
gàng, chất lượng sắc nét qua từng họa 

tiết in thêu.

Thiết bị công nghệ, 
dây chuyền hiện đại      

IN ÉP NHIỆT IN KỸ THUẬT SỐ

Đồng Phục Số   1 Doanh  Nghiệp
WEGO UNIFORM

IN LƯỚI

Kỹ thuật in đa dạng
Ngày nay việc in ấn trên chất liệu vải 
các loại được áp dụng nhằm tạo ra các 
sản phẩm đẹp, chất lượng cao với giá 
thành hợp lý. WEGO giới thiệu đến 
bạn một số máy in hiện đại nhất được 
áp dụng để in trên các chất liệu vải: 

                                
    Hệ thống máy in chuyển nhiệt nhập       

   Máy in áo thun kỹ thuật số Brother          

Máy in decal JN - 4060P

khẩu.

GTX.



ĐẶT ÁO TẠI
WEGO UNIFORM 

GỬI YÊU CẦU CHỐT MÃU ĐẶT CỌC 50%

SẢN XUẤT

Vui lòng liên hệ với nhân viên tư
vấn của Wego theo số điện thoại:
098 343 0900 để gửi yêu cầu của
bạn

SẢN XUẤT GIAO HÀNG THANH TOÁN PHẢN HỒI VÀ HỖ TRỢ

SẢN XUẤT

FREE

Căn cứ vào yêu cầu của khách 
hàng, Wego sẽ hố trợ tư vấn mẫu 
thiết kế,vải áo, size phù hợp nhất 

với nhu cầu sử dụng của bạn. 

Sau khi chốt lại thông tin đơn 
hàng, khách hàng đặt cọc 50% để 

Wego hoàn tất đơn đặt hàng.

Sau khi xác nhận được số tiền đặt 
cọc của khách hàng Wego đồng 
hành sản xuất theo đơn đặt hàng 
của bạn trong khoảng thời gian từ 3 

- 5 ngày.

Wego giao hàng miễn phí tới địa 
điểm khách hàng đã chỉ định trước 
đó. Sau khi kiểm tra và nhận hàng 
đúng yêu cầu khách hàng thanh 

toán nốt 50% số tiền còn lại.

Wego mong muốn được lắng nghe 
nhiều ý kiến từ phía khách hàng, từ 
đó liên tục cải thiện nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

WEGO UNIFORM

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

ACADEMY

................................................................................................................................



VẢI COTTON
Thành phần: 90 - 95% Cotton (Sợi bông tự nhiên); Spandex; Linen.

Đặc điểm: Co giãn 4 chiều, màu sắc đa dạng, chất vải mềm mịn, thấm hút mồ hôi, hút ẩm, hạ nhiệt, làm 
mát cơ thể, giá thành rẻ.

Đây được xem là loại vải phổ biến nhất trên các dòng áo Phông hiện có của Wego. Sản phẩm giữ được 
ưu điểm vốn có của sợ vải tự nhiên là mịn mát và thông thoáng, thấm hút mồ hôi, sợi vải Cotton được 
pha thêm một số chất liệu khác như Spandex, Linen… giúp cho vải chống nhăn và có độ co giãn tốt, 
mềm mại và tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người mặc.

Chính vì thế, Cotton 100% có đặc tính rất mềm mại, mịn màng, có độ bền cao và khả năng bám màu 
khi in ấn tốt. Do đó, áo thun đồng phục hình in yêu cầu về màu sắc nổi bật, nhiều màu thì chất liệu này 
sẽ thích hợp hơn cả.

Đặc tính của vải Cotton 100% là sự thoáng mát, được làm từ sợi bông tự nhiên nên khả năng thấm hút 
mồ hôi cao, tạo sự thoải mái cho người mặc. Chất liệu vải mềm, nhẹ, tự nhiên an toàn cho da, không 
gây kích ứng cho người mặc, đặc biệt là các sản phẩm vải cotton 100%  luôn được ưa chuộng về độ an 
toàn tuyệt đối. 

Các sản phẩm Cotton tạo sự trẻ trung, thoải mái, dễ phối đồ, và sử dụng được trong mọi hoàn cảnh khác 
nhau. 



WEGO UNIFORM
“ THƯƠNG HIỆU ĐỒNG PHỤC SỐ 1 CHO DOANH NGHIỆP”

BẢO HÀNH 2 NĂM
CHẤT LƯỢNG VẢI TỐT
MÀU SẮC, MẪU MÃ PHONG PHÚ ĐA DẠNG

VẢI LACOSTE

Thành phần: 95% Cotton tự nhiên, 5% Spandex

Đặc điểm: Co giãn 4 chiều, màu sắc đa dạng , mềm mịn, thoáng mát, hạn chế nếp nhăn , bền, đẹp, Giữ màu, 
hạn chế co rút, không lo bị dão, thân thiện với da, lên form dáng lịch sự, giá thành hợp lý.

Với thành phần chủ yếu là sợi dệt bông tự nhiên, mắt vải hình thoi 2 lớp, Lacoste 100% được đánh giá tốt 
hơn Cotton 100% về mọi mặt: thấm hút mồ hôi, bay hơi cực nhanh, mảnh vải dày hơn Cotton, co giãn cực 
tốt, mặc rất thoải mái, và đặc biệt vải rất bền. Rất thích hợp làm áo thun cổ bẻ, đồng phục công ty, áo thể 
thao, quà tặng.



VẢI POLY THÁI
Thành phần: 100% Polyester

Đặc điểm: Co giãn 4 chiều, màu sắc tươi sáng, hạn chế nhăn tuyệt đối, giá thành hợp lý

Vải Poly Thái là 1 dạng đặc biệt của của vải thun Poly trên thị trường. Vải Poly Thái có thành phần chính

 là sợi Lylon nhân tạo, với những sợi dệt có tiết diện nhỏ, tạo nên bề mặt láng mịn, bền đẹp, vải thun Poly 

Thái ít nhăn và không bị sổ lông trong quá trình sử dụng; Đặc biệt tạo cảm giác thời trang, lịch sự, cao cấp

cho người mặc. Vải may lên dáng áo đẹp, lịch sự đứng dáng, rất phù hợp với may áo phông có cổ, áo công  

ty, văn phòng, áo thể thao, quà tặng.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

XIN CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI QUÝ KHÁCH ! 

HOTLINE ĐỊA CHỈ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAMPTAILOR

098.343.0900 Wego.net.vn - Chamtailor.com
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