THƯ NGỎ
Vv: Mời hợp tác làm đại lý, nhà phân phối

Kính gửi: Quý khách hàng
Lời đầu tiên xin gửi tới tất cả Quý khách lời chúc sức khoẻ và thành công!
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH CHẤN
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và Kinh doanh Hạt Nhựa Màu và Phụ Gia Nhựa.
Hiện nay công ty chúng tôi là một trong những công ty uy tín trong lĩnh vực hạt nhựa màu, phụ gia
nhựa, được thành lập từ năm 2004 đến nay.
- Sản phẩm Sản Xuất hiện nay:
Hạt Nhựa Màu Cơ Bản: Hạt nhựa màu Trắng, Hạt nhựa màu Đen, Hạt nhựa màu Vàng, Hạt
nhựa màu Đỏ......
Hạt Nhựa Màu Phối: Phối màu trên nền nhựa khách hàng, sản xuất Hạt nhựa màu theo yêu
cầu
Phụ Gia Nhựa: Phụ gia nhựa có sẵn và Phụ gia nhựa theo yêu cầu đặt tính của sản phẩm
khách hàng Các sản phẩm của công ty
- Với phương châm:
Luôn luôn cam kết UY TÍN, CHẤT LƯỢNG theo tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế SGS,
FDA, TUV...
Gía cả HỢP LÝ, giao hàng ĐÚNG HẸN.
Phối Hạt Nhựa Màu THEO YÊU CẦU, MIỄN PHÍ, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC trước khi
khách hàng quyết định mua hàng
Hạt Nhựa Màu được phối trên nhiều chủng loại nhựa nền: LDPE, HDPE, PP, PET, ABS, SAN, PS,
POM, PA….
Hạt Nhựa Màu Sản xuất trên phương pháp như: Ép, Đùn, Thổi màng, Kéo Sợi….
Chúng tôi cam kết đưa đến tay quý khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao với chi phí tốt nhất.
Nay trước nhu cầu mở rộng thị trường toàn quốc, chúng tôi gửi lời mời hợp tác làm đại lý, nhà phân
phối chính thức tới quý vị trong lĩnh vực này. Hi vọng sớm được cộng tác cùng quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn!
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
1.Download hồ sơ “Hồ sơ- Mời hợp tác làm đại lý, nhà phân phối”
2.Gửi email: minchan2004@gmail.com
3.Cty Minh Chấn: Gửi email xác nhận

