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GIẢM GIÁ 10% CHO CÁC ĐƠN HÀNG KHI MUA TRÊN 05 CHIẾC TRỞ LÊN  

Xót ruột khi thấy chiếc xe yêu quý của mình phơi mưa phơi nắng

    

 Với thực tế khí hậu tại Việt Nam và số lượng phương tiện giao thông hiện nay có tới 80% là
xe máy, 10% là ô tô. Khi số lượng phương tiện tăng lên theo ngày như hiện nay các thành phố
lớn đang đứng trước nguy cơ quá tải về chỗ để xe. 

      

 Thực tế cho thấy có rất nhiều công ty, nhà hàng, quán ba...Chỗ để xe không có Mái che Cán
bộ, nhân viên, khách hàng đều phải để xe phơi mưa, phơi nắng ngày qua ngày điều đó tạo nên
sự lo lắng thường trực ảnh hưởng rất lớn đến công việc.

  

Thấu hiểu điều đó chúng tôi đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất kinh doanh thành công sản
phẩm: Bạt phủ xe máy , Ô tô chất lượng cao được khách hàng ủng hộ tích cực trong thời gian
qua.

  

Việc đầu tư một sản phẩm ý nghĩa góp phần xóa đi nỗi lo lắng hàng ngày đối với Cán bộ nhân
viên, đối tác khách hàng... Đó là sự quan tâm nhiệt thành của ban lãnh đạo công ty là việc làm
mang tính chiến lược nhân sự.

  

Để phục vụ khách hàng 1 cách tốt nhất chúng tôi:

  

+ In logo và slogan của quý khách lên sản phẩm theo yêu cầu

  

+ Bán các sản phẩm có in logo thương hiệu của quý khách đặt hàng ra thị trường với khách
hàng mục tiêu.

  

+ Hỗ trợ giá tối đa cho các công ty, khách hàng đặt hàng với số lượng lớn.
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Tác dụng:
1. Phản quang Chống nóng 
2. Che mưa
3. Chống bám bụi, chống xước, ngăn chặn ảnh hưởng của môi trường xâm hại đến sơn xe
4. Giữ được nước sơn lâu bền, tiện dụng và nhỏ gọn, dễ cất giữ.

  

May đo nên có đủ kích cỡ vừa vặn cho mọi loại xe hiện có tại thị trường Việt Nam. Vải cao cấp
dầy dặn, nguyên liệu nhập khẩu từ Nam triều tiên, chất lượng may và phụ kiện hơn hẳn so với
bạt gia công tại Trung Quốc và hàng trôi nổi trên thị trường.

  

Bạt có thể kéo ra rút vào, và rất gọn gàng khi đặt vào cốp xe.rất tiện lợi và có ích.

    Liên hệ mua bạt phủ xe :
  

Cơ sở 1: Số nhà 5 ngõ 214 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

  

Cơ sở 2: Cổng làng Phú Mỹ - Đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội 

  

  

Từ khóa: bạt phủ ô tô , nước hoa ô tô , khử mùi ô tô , thảm lót sàn ô tô , bạt che xe máy

  
  

Hotline: 09345 10 868
Email: Ngoquochoi@gmail.com
Website: http://batphuxeoto.com
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