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Hè là dịp lý tưởng để các đơn vị kinh doanh mua sắm máy làm đá viên tinh khiết, vừa đảm sức
khỏe, tiết kiệm chi phí, vừa nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Hải Âu Việt Nam.
Sở hữu thế mạnh là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm máy làm đá viên tinh khiết với dây
chuyền công nghệ hiện đại từ Italy, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hải Âu Việt Nam đang trở
thành địa chỉ tin cậy của nhiều đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn,
siêu thị, cửa hàng thủy hải sản hay các quán cà phê giải khát, quán bar, karaoke, trà sữa…
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Mua máy làm đá tinh khiết Hải Âu nhận khuyến mãi hấp dẫn

  Chào hè 2016, Hải Âu Việt Nam triển khai chương trình “Khuyến mãi đặc biệt – Giải nhiệt mùahè” với nhiều quà tặng hấp dẫn cùng các dịch vụ tiện ích miễn phí.  Quà tặng hè sôi động từ máy làm đá Hải Âu  Cụ thể, khách hàng mua máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu sẽ được tặng ngay những phần quàhấp dẫn tùy thuộc vào giá trị máy như: máy hàn miệng túi, đồng hồ tự ngắt, mũ bảo hiểm, áomưa, bộ tranh đồng hồ và hàng nghìn quà tặng hấp dẫn khác. Chương trình được áp dụng từ25/4 đến 25/5. Hiện máy làm đá viên Hải Âu có hơn 10 model đa dạng, công suất từ 60 kgđến1.800 kg đá/ngày, bảo hành 24 tháng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.  
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  Sử dụng máy làm đá viên Hải Âu, các hộ kinh doanh không chỉ an tâm về vấn đề vệ sinh màcòn tiết kiệm 60% chi phí so với việc mua đá viên công nghiệp. Bởi máy có cơ chế tiết kiệm điệnnăng, hoạt động êm ái, hiệu quả sử dụng lâu dài và công suất tối ưu: trung bình chỉ 18-24 phútcho một mẻ đá.  Tặng voucher trị giá 500.000 đồng  Chất lượng các model máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu đều được đảm bảo bởi máy có linh kiệnchính nhập ngoại theo tiêu chuẩn Châu Âu với tem nhãn chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu rõràng. Ngoài ra, khi mua máy, khách hàng sẽ được trải nghiệm các sản phẩm độc đáo, côngnghệ ưu việt và tân tiến trên thế giới với dịch vụ khách hàng nhiệt thành, chuyên nghiệp.  
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  Cụ thể, bên cạnh những món quà ý nghĩa và thiết thực, tất cả khách hàng khi mua máy làm đáviên tinh khiết Hải Âu sẽ được tặng ngay một voucher mua hàng trị giá 500.000 đồng để muasắm một số sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao từ Mỹ, châu Âu như: máy bào đá, máy hútnước, máy hút bụi… Voucher có giá trị 6 tháng kể từ ngày mua hàng, không có giá trị quy đổithành tiền mặt.  Thêm nhiều dịch vụ tiện ích và gia tăng miễn phí  Theo đó, khi sở hữu bất kỳ model máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu, ngoài việc được bảo hành24 tháng, khách hàng còn được tặng gói dịch vụ bảo trì trọn đời sản phẩm.  
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  Với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và kỹ thuật viên thường trực 24/7, Hải Âu Việt Namluôn nhiệt tình tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Trường hợp khách hàng gặptrục trặc trong quá trình vận hành máy, chỉ cần liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Bảo hành Hải Âu,nêu rõ tình trạng hiện tại của máy để được hỗ trợ bảo hành, bảo dưỡng trong vòng 24 tiếng.  
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  Trụ sở Hải Âu Việt Nam tại Hà Nội: số 72, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.  Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989   Showroom tại Hà Nội: số 78, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.  ĐT: 043.788.0246 – 0902.563.636 – 0913.102.168.  Chi nhánh tại TP HCM: số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình.  ĐT: 086.292.3070 – 0905.855.366.  Chi nhánh tại Vinh: Tòa nhà Trung Anh, Km 2, Đại Lộ V.I Lê Nin.  ĐT: 03.8668 9265 – 0902.563.636.    Theo:  Zing.vn    
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