VAPING
LAB
SINCE
2011
Ποιοι είμαστε
Σχεδιάζουμε και παρασκευάζουμε τα πιο καινοτόμα προϊόντα στην ευρωπαϊκή
αγορά ατμίσματος. Κάθε προϊόν με την επωνυμία Dreamods είναι το αποτέλεσμα
μιας μακράς και ακριβούς έρευνας, μιας λεπτομερής επιλογής πρώτων υλών,
συνώνυμων της ασφάλειας και της ποιότητας. Η Dreamods είναι μια ηθική και
διαφανής επιλογή, είναι ο τρόπος μας να κάνουμε επιχειρήσεις, το μόνο που
γνωρίζουμε.
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Η ιστορία
Η εταιρεία γεννήθηκε το 2011 και γρήγορα
έγινε ηγέτης της βιομηχανίας, προσφέροντας
καινοτομία, ποικιλία και ανώτερη ποιότητα. Το ήθος
της εταιρείας βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης και
συνεργασίας με ιταλικούς και διεθνείς λιανοπωλητές
και χονδρεμπόρους. Η Dreamods είναι ένας
αξιόπιστος συνεργάτης για όλες τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε μια αγορά που εξελίσσεται
συνεχώς.
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DREAMODS - Προϊόντα
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