
Kính gửi quý đối tác ! 

Lời đầu tiên, One Tech Vietnam xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý anh chị lãnh
đạo.

 One Tech Vietnam là đơn vị sản xuất số 1 Việt Nam về sản phẩm giá kệ và các giải
pháp tối ưu hoá không gian siêu thị, kho hàng công nghiệp. Hiện nay, đơn vị đã đạt
được tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. 

Nhu cầu của thị trường tiêu thụ giá kệ năm 2022-2023 là cực kỳ hấp dẫn, sức mua
được các chuyên gia kinh tế đánh giá đang tăng trưởng vượt bậc, đều đặn 30%-50%
hàng năm (theo tổng cục thống kê VN). 

Được biết quý công ty đang có nhu cầu tìm cơ hội kinh doanh mới, cần nhiều hỗ trợ
toàn diện hơn nữa để tối ưu hoá chi phí và tăng mạnh doanh thu trong thời gian
ngắn. 

One Tech Vietnam trân trọng kính mời quý đối tác, quý công ty cùng hợp tác làm đại
lý cho nhà sản xuất, được sử dụng thương hiệu hãng và chứng chỉ quốc tế ISO hoàn
toàn miễn phí. Sự hợp tác được đảm bảo chắc chắn thành công vang dội với sự hỗ
trợ toàn diện với chính sách: 
  1. Giá thấp nhất từ nhà máy
  2. Được cung cấp biển bảng và tài liệu marketing hoàn toàn miễn phí
  3. Lượng khách hàng về đều đặn từ One Tech chạy quảng cáo
  4. Chính sách trang bị kinh nghiệm kiến thức bán hàng cho đội ngũ kinh 
      doanh địa phương hàng quý
  5. Đào tạo quản lý tài chính và tối ưu hoạt động khối văn phòng định kỳ 
  6. Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt 
  
Kính mong quý đối tác xem và phản hồi sớm cho chúng tôi vì chương trình sẽ giới
hạn số lượng đại lý trong tháng này. Nếu có bất cứ thắc mắc vui lòng liên hệ với lãnh
đạo cao nhất bên phía One Tech theo số 0974.021.077 

Trân trọng từng phút giây làm nên lịch sử và cùng nhau tiến xa hơn cùng quý đối tác. 
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