Dragi părinți,
Sperăm că vă acomodați în noul an școlar și că copilul dumneavoastră se bucură de tot ceea ce este
la școală.
Suntem încântați să vă spunem că QKA a selectat Chroma Schoolwear pentru a fi furnizorul lor
preferat de uniforme școlare, cu efect imediat. Noi, cei de la Chroma, am lucrat în parteneriat strâns
cu școala pentru a ne asigura că procesul de selectare și cumpărare a uniformei școlare este atât
simplu, cât și ușor de realizat.
La Chroma recunoaștem că întregul proces poate fi o experiență stresantă și ne propunem să facem
acest lucru cât mai lipsit de stres. Pentru a vă ajuta să realizați acest lucru, vă oferim mai multe
moduri diferite prin care vă puteți achiziționa uniforma pentru copilul dvs., acestea includ:
•
•
•

Magazin – unde puteți încerca mostre pentru dimensionare și confort cu copiii dumneavoastră
Magazin școlar online – Aici puteți căuta și apoi selecta serviciul nostru complet de livrare
oriunde în zona Greater Peterborough
Online Click & Collect – Acest lucru vă permite să răsfoiți și să selectați uniforma dorită online,
dar totuși să veniți la magazin pentru a încerca și colecta gratuit pentru a vă asigura că ați
comandat corect

Chroma este furnizorul local nr. 1 de uniforme școlare din zona Peterborough, furnizând cca. 50 de
școli, care oferă continuitate și undeva acea uniformă școlară este disponibilă atunci când ai nevoie.
Uniforma noastră școlară este întotdeauna furnizată cu un serviciu și o calitate excepțională pentru
clienți, așa cum v-ați aștepta de la orice companie consacrată.
Tot personalul nostru este prietenos, complet instruit și avem peste 60 de ani de experiență în
furnizarea de uniforme școlare copiilor din Peterborough și toți cu un zâmbet.
Adresa noastră este: 10 Wulfric Square, Bretton, Peterborough, PE3 8RF. Tel: 01733 262526
Site: www.chromasport.co.uk
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să întrebați și vă așteptăm cu drag la Chroma.
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Darren Fogg
Director General

