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Hiện nay, thương hiệu Hải Âu tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất máy làm đá viên
sạch tự động vì sức khỏe của cộng đồng.

Mỗi 1 sản phẩm máy làm đá sạch Hải Âu là một lời gửi gắm đến các cơ sở đang kinh doanh
trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn/ giải khát cũng như tất cả những khách hàng đang sử dụng
đá viên cho mục đích hàng ngày đó là:

“hãy trân trọng sức khỏe của mình hơn, hãy lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình hơn để có thể
đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất cho chính mình bằng cách sử dụng những viên đá sạch do
máy làm đá viên Hải Âu sản xuất ra ”.
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Và ngay dưới đây là 10 lợi thế hấp dẫn cho thấy sự lựa chọnmáy làm đá sạch Hải Âu là một
quyết định tuyệt vời!

1. Máy Làm Đá Sạch Hải Âu- Thương hiệu mạnh và uy tín
Là 1 công ty đa ngành với gần 10 năm kinh nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực phân phối độc
quyền những sản phẩm chính hãng từ các nước phát triền như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp và
Đức. Hải Âu Group có tiềm lực mạnh mẽ cùng thương hiệu uy tín trên thị trường đối với việc
phân phối các sản phẩm chất lượng và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Nghiên cứu nhu cầu thị trường cùng tầm nhìn trở thành nhà sản xuất, cung cấp máy làm đá
sạch tinh khiết số 1 trên thị trường Việt Nam, Hải Âu đã thiết kế và cho ra các dòng máy làm
đá thích hợp với nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng. Cũng chính nhờ sự tin
tưởng của người tiêu dùng, cùng sự lỗ lực không ngừng của Hải Âu nên tính tới thời điểm hiện
nay, đơn vị đã đạt được rất nhiềugiải thưởng và chứng nhận cũng như bằng khen danh giá
khác nhau trên thị trường trong nước
.

1 trong các Showroom máy làm đá viên sạch Hải Âu
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2. Máy Làm Đá Sạch Hải Âu - Sản phẩm đa dạng

Hải Âu Group đang cung cấp với 11 model máy làm đá sạch khác nhau, phong phú cho khách
hàng lựa chọn với các sản lượng từ 30kg – 1800kg đá sạch/ngày tương ứng với các model
HA30 - HA1800.

Cụ thể, với 11 model này có thể chia ra làm 2 nhóm đơn vị khách hàng chính là:

– Đối với máy làm đá Hải Âu từ HA 60 - HA 300: thực sự thích hợp với quy mô của quán ăn,
quán bar, karaoke hay quán cà phê/ giải khát với mô hình vừa và nhỏ. Ngoài ra, cũng thích hợp
sử dụng trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các bệnh viện, nhằm phục vụ cho
việc bảo quản thuốc men, chườm đá lạnh giảm đau cho bệnh nhân, hạ sốt v.v…

– Với máy làm đá viên Hải Âu sản lượng lớn hơn từ HA 400 – HA 1800, sẽ phù hợp với các cơ
sở kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, các cửa hàng buôn bán thủy hải sản, xưởng
chế biến thịt cá… có nhu cầu sử dụng đá lớn, hoặc thậm chí bạn có thể tự kinh doanh xưởng
sản xuất đá viên.
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Máy làm đá hải âu thích hợp cho nhiều đơn vị kinh doanh

3. Máy Làm Đá Sạch Hải Âu - Hệ thống showroom toàn quốc

Thực tế, không nhiều công ty sản xuất thiết bị máy làm đá viên trên thị trường hiện nay có hệ
thống showroom trưng bày sản phẩm rộng khắp các tỉnh thành bởi chi phí đắt đỏ khi thuê mặt
bằng cùng với việc đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng.

Thế nhưng Hải Âu Group đã đầu tư 6 showroom và hơn 75 hệ thống phân phối trên các tỉnh
thành toàn quốc. Điều này nhằm mang lại cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất khi tận
mắt trải nghiệm những chiếc máy làm đá, cũng như trực tiếp dùng thử những viên đá viên tinh
khiết do chính máy làm đá viên sản xuất ra.

Không có gì chân thực hơn bằng những trải nghiệm thực tế, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân
viên tại showroom tư vấn giải đáp trực tiếp để chọn mua được những model máy phù hợp nhất
với nhu cầu sử dụng của đơn vị mình.

Xem tiếp: 10 Lợi Thế Khi Chọn Mua Máy Làm Đá Sạch Hải Âu Phần 2

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:
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Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989
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