Легкий старт
вишивального бізнесу
Компанія «Ricoma Україна» є офіційним представництвом
всесвітньо відомого американського виробника професійного вишивального обладнання RICOMA та має 15‑річний
досвід успішної роботи з клієнтами по всій Україні.
Ми виступаємо партнерами з розвитку бізнесів у сфері легкої промисловості, дизайну та моди. На сьогодні
компанія «Ricoma Україна», єдина в Україні, запровадила програму «Легкий старт вишивального бізнесу»

пакети

для підприємців-початківців — усіх тих, хто хоче започаткувати власну справу у креативній індустрії або
інвестувати у цей бізнес.
Компанія пропонує для започаткування власної вишивальної справи пакети «Оптимальний», «Медіум»,
«Максимум» з комплексним навчанням, консалтингом та підтримкою, розроблені відповідно до типу
майбутнього бізнесу.

Оптимальний

Медіум

Максимум

Напівпромислова вишивальна
машина Ricoma EM-1010

Промислова вишивальна машина

Промислова вишивальна машина

Продуктивність

200–300 тис стібків за день
або 3–7 вишиванок в день,
30–50 кепок чи футболок.

300–400 тис стібків за день
або 7–12 вишиванок в день,
50–60 кепок чи футболок

300–400 тис стібків за день
або 7–12 вишиванок в день,
50–60 кепок чи футболок

Кількість видів
п’ялець

4

5

5

Бордюрна рама
для надвеликих
малюнків

—

530×350мм
/ 1200×350мм

800×480мм
/ 1200×480мм

Кількість голок

10

15

15

Програма
Chroma Inspire

Знижка 50%

Безкоштовно

Безкоштовно

Ціна

$ 5 500

$ 7 750

$ 8 500

Період окупності

9–12 місяців

12–18 місяців

12–18 місяців

Ricoma RCM-1501ТC-7S

Ricoma SWD-1501-8S

Вишивальна
машина

(додаткова опція)

У ВСІ ПАКЕТИ ВКЛЮЧЕНО:

пристосувань
++Комплект
для вишивки на кепках
розхідних запчастин
++Набір
і аксесуарів
++Намотчик нитки на шпульку
вишивальних файлів
++20000
готових до використання
монтаж
++Доставка,
і налагодження машини.
при створенні
++Допомога
бізнес-плану.
технолога
++Консультації
протягом 6 місяців.

навчання виши++Безкоштовне
вальній справі та техніки роботи

на машині.
Доступ до бази партнерів,
що пропонують тканини
і розхідні матеріали для вишивки
Консультації щодо вибору
партнерів, що створюють
файли малюнків для вишивки
на замовлення
Консультація з оформлення
кредиту 5-7-9.

++
++
++

(додаткова опція)

КОНТАКТИ
 Львів,
вул Личаківська 19-а
 067 396 82 06
 ricoma.ua
 |  ricomaukraine
 RICOMA Україна

