
Điện Máy Dũng Thơ – Đại Lý Phân Phối Sản Phẩm Hải Âu Group Tại Hải Phòng Tháng 8 – 2018 

Tháng 8-2018  này, 1 ký kết hợp tác thành công vừa được diễn ra giữa Hải Âu Group và
Công Ty  TNHH Điện Máy Dũng Thơ. Sự náo nhiệt khai trương được diễn ra trên con
đường lớn,  nơi trung tâm thành phố hoa phượng đỏ, số 16 Lương Khánh Thiện.

    

Trong vài năm trở lại đây, Hải Âu được các khách hàng biết đến là  thương hiệu tiên phong và
vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản  phẩm công nghiệp/ bán công nghiệp.
Thậm chí, nhiều khách hàng doanh nghiệp còn bình  chọn Hải Âu là thương hiệu hàng đầu tại
Việt Nam bởi những dòng sản phẩm vô  cùng chất lượng như: máy làm đá sạch tự  động, máy
làm kem tươi tự động, máy làm đá vảy tự động, máy đun nước nóng tự động
...  
  
  

    

Các khách hàng tiêu biểu  phải kể đến như là:

    

· Nhà hàng ẩm thực:Hương Sen, Hoa An Viên, Lá Cọ, Samurai BBQ…

    

· Khách sạn: Luxtery, Palace Hạ Long, SilkPath…

    

· Cửa hàng trà sữa:Feeling tea, Coco, Tocotoco,   DingTea, GongCha, Royal Tea… 

    

· Công ty thực phẩm:Long Phụng, Horeca…
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Ngoài  ra, Hải Âu còn phục vụ rất nhiều các khách hàng là các đơn vị / tổ chức/ cá  nhân / tập
thể trên khắp cả nước.

    

  Sở hữu 1 hệ thống vững chắc với hàng trăm đại lý và showroom trên khắp các vùng  miền tổ
quốc. Không dừng lại ở đó, đầu tháng 8/2018 này, Hải Âu Group tiếp tục hợp  tác thành công
với siêu thị điện máy Dũng Thơ, mở ra những cơ hội mua sắm mới  cho khách hàng tại khu vực
Hải Phòng.

    

Các sản phẩm điện lạnh của Hải Âu đã có mặt tại điện máy  Dũng Thơ

    

Đại lý mới Hải Âu tức điện máy Dũng Thơ là đơn vị kinh doanh trong ngành lâu năm (với gần 25
năm kinh nghiệm), với diện tích rộng rãi gần 500 m2 và mặt tiền thoáng đãng trên tuyến đường
lớn có vị trí đắc địa.
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  Máy làm đá viên là sản phẩm mũi nhọn của Hải Âu Group  Nhờ sự góp mặt của đại lý thương hiệu Hải Âu, người tiêu dùng trên  thành phố Hải Phòng sẽthuận tiện hơn trong việc tìm kiếm cho mình các sản phẩm  “hot” nhất hiện nay như máy làm đá,máy làm kem và máy đun nước nóng chính hãng  với giá cả phải chăng nhất. Tất nhiên, các vấn đề về chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng  từ nay cũng sẽ được giảmthiểu 1 cách tối đa cho khách hàng. Có thể nói, đây là  tín hiệu rất đáng mừng cho các kháchhàng khi có thể nhận được cả 2 yếu tố chất  và lượng tại đơn vị điện máy Dũng Thơ.Cuối cùng, nhân dịp khai trương đại lý mới, Hải Âu Group và điện  máy Dũng Thơ chúc quýkhách hàng 1 tháng 8 vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh  phúc. Hơn nữa khi ghé thăm muahàng thì quý khách sẽ nhận được những quà tặng  và  ưu đãi tốt nhất.     Kính mời Quý khách đến  tham quan và mua hàng tại:Điện máy Dũng Thơ – Đại lý  phân phối các sản phẩm Hải ÂuĐịa chỉ: 16 Lương Khánh  Thiện, Ngô Quyền, Hải PhòngĐiện thoại: 0906166158 -  0903237606 – 02253921854  

 3 / 3


