Caros pais(s)
Esperamos que neste novo ano letivo que o seu filho esteja a desfrutar de tudo o que escola tem
para oferecer.
Temos o prazer de partilhar que a escola Queen Katharine Academy escolheu a Chroma Schoolwear
para ser o seu fornecedor preferido de uniforme escolar com efeito imediato. Nos aqui na Chroma
temos um trabalhado em estreita colaboração com a escola para garantir que o processo de
seleção e aquisição do uniforme escolar é simultaneamente simple fácil de fazer.
Na Chroma reconhecemos que todo este processo pode ser uma experiência stressante e
pretendemos torná-lo o mais livre de stress possível. Além de obter, oferecemos muitas maneiras
diferentes de comprar o seu uniforme para o seu filho, que incluem:
•
•
•

loja – onde pode experimentar amostras para dimensionamento e conforto com o seu filho/filha
Loja de Escolas Online – Aqui pode navegar e, em seguida, selecionar o nosso serviço de entrega
completa em qualquer lugar dentro da área de Peterborough
CLICAR & Colectar– Isto permite-lhe navegar e selecionar o seu uniforme de eleição online, mas
ainda pode vir à loja para tentar recolher gratuitamente para garantir que encomendou
corretamente

Croma é o fornecedor local numero um do uniforme escolar na área de Peterborough, fornecendo
cerca de 50 escolas, oferecendo continuidade e em algum lugar o uniforme escolar está disponível
quando você precisa. O nosso uniforme escolar é sempre dado com um atendimento e qualidade
excecionais ao cliente, como seria de esperar de qualquer empresa estabelecida.
Todos os nossos colaboradores são amigáveis, totalmente treinados e entre nós temos mais de 60
anos de experiência em fornecer uniforme escolar às crianças de Peterborough ,e todos com um
sorriso.
O nosso endereço é: 10 Wulfric Square, Bretton, Peterborough, PE3 8RF. Tel: 01733 262526
Web: www.chromasport.co.uk
Se tiver alguma pergunta, por favor, não hesite em perguntar e estamos ansiosos para recebê-lo na
Chroma.
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