
Alice Jo Polska Sp. z o.o.

Stylowa biżuteria

Stworzymy kolekcję biżuterii dla Twojej marki



Kim jesteśmy?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży fashion

Tworzymy kolekcje biżuterii dla dużych polskich marek odzieżowych 
(do ponad 180 punktów handlowych)

Nasi styliści posiadają bogate doświadczenie 
w poszukiwaniu unikalnych wzorów 

w konkurencyjnych cenach

Ponad 15 000 fanów na Facebook.com 

Nasza historiaczerwiec 2013  
powstanie marki 

Alice Jo
oraz sklepu 

internetowego 

AliceJo.pl

październik 2015 
przekształcenie firmy 

w spółkę Alice Jo
Polska Sp. z o.o.

2013-2015 
sukcesywne 
budowanie 

wizerunku marki



Dlaczego Alice Jo?

SZYBKOŚĆ
Szybko reagujemy 
na bieżące trendy 
modowe

ELASTYCZNOŚĆ
Dopasowujemy ofertę do konkretnych 
oczekiwań Klienta

JAKOŚĆ
Współpracujemy tylko 

ze sprawdzonymi producentami

KOMPLEKSOWOŚĆ
Prowadzimy kompleksową obsługę 

zamówień, od prezentacji próbek do 
dostarczenia ometkowanego produktu 

KlientaZADOWOLENIE
Znamy gust i preferencje polskiej 

Klientki



Oferta hurtowa

UNIKALNE

Tworzymy kolekcje ściśle według wytycznych Klienta

SPRAWDZONE

Klient otrzymuje próbki każdego produktu

DOPASOWANE

Możliwość wprowadzenia zmiany w projekcie biżuterii 

na życzenie

PERSONALIZACJA

Produkcja metek z logo Klienta

KONFEKCJONOWANIE

Metkowanie i etykietowanie

LOGISTYKA

Dostawa do magazynu Klienta 



Oferta
Współpracę z Klientami opieramy na przygotowaniu unikalnych kolekcji

zgodnych z wytycznymi Klienta. Oferujemy również produkty gotowe.

Do Klienta dostarczamy gotowy produkt zgodny ze specyfikacją zamówienia.

Oferujemy również personalizację produktu.

Wszystkie produkty standardowo przechodzą dwukrotną kontrolę jakości.

Gwarantujemy wysoki standard pakowania produktów i zabezpieczenia na

czas transportu oraz szybka realizację zamówienia.



Produkcja
Współpracujemy z producentami biżuterii sztucznej w Polsce i zagranicą.

Zajmujemy się produkcją biżuterii sztucznej według zamówienia Klienta oraz

oferujemy gotowe wzory w których możliwe jest wprowadzenie zmian: koloru

materiału, wzoru, wykończenie. Wykonujemy również biżuterię według

projektu.

Dbamy o jak najwyższą jakość naszych produktów:

- produkty poddawane są dwukrotnej kontroli jakości przed wysyłką

- pakowanie oraz wysyłka przebiega według szczegółowych wytycznych

zamawiającego

- wysoki standard pakowania i zabezpieczania towaru na czas

transportu

- szybka realizacja zamówienia

- profesjonalna obsługa



Personalizacja

Naszą ofertę hurtową i produkcyjną uzupełniliśmy usługami  

personalizacji produktów. W ofercie posiadamy:

- metalowe zawieszki z logo Klienta doczepiane do 

każdego egzemplarza biżuterii

- metki i etykiety z logo Klienta

- oklejanie etykiet naklejkami z kodami kreskowymi -

woreczki tiulowe

- nadruk logo na biżuterii

- możliwość produkcji biżuterii według unikatowego 

projektu Klienta

- zawieszki plastikowe z logo Klienta



Hurt i Import

Oferujemy import do Polski wysokiej jakości

gotowej biżuterii sztucznej. Służymy pomocą w

wyborze odpowiednich wzorów i producentów jak

również przeprowadzamy cały proces importu do

Polski.

Oferujemy kompleksową obsługę od momentu

zamówienia towaru do dostarczenia produktów do

magazynu Klienta. Przejrzystość naszej oferty

gwarantuje cena produktu, która zawsze zawiera

już cenę dostawy do magazynu Klienta.



Nasze produkty

Towar zamawiamy bezpośrednio u producentów

Produkty są dwukrotnie poddawane kontroli jakości 

Gwarantujemy staranne wykończenie i dokładność wykonania

Biżuteria Alice Jo nie zawiera niklu ani ołowiu

Zapewniamy dostęp do różnorodnych stylów



Stylizacje Alice Jo



Doceniły nas



Zapraszamy do współpracy

539 933 393

barbara.kiersnowska@alicejo.pl

Barbara Kiersnowska

511 980 203

monika.wesolowska@alicejo.pl

Monika Wesołowska

alicejo.pl AliceJoPL AliceJoPL


