KHO GAÏO MIEÀN TAÂY
Ñòa chæ: 19/13 KP Taây, P.Vónh Phuù, TX. Thuaän An, Tænh Bình Döông
Ñieän thoaïi : 0939.936.080 – 0931.200.072

BAÛNG BAÙO GIAÙ
Kính göûi Quyù Khaùch haøng!
Qua thời gian dài nghieân cöùu trên thò tröôøng. Nay KHO GAÏO MIEÀN TAÂY
chuùng toâi cho ra maét 4 maët haøng GAÏO ñöôïc öa chuoäng nhaát ñeå phuïc vuï
Quyù khaùch vôùi giaû caû caïnh tranh, reû nhaát thò tröôøng hieän nay.
STT
1

Teân Gaïo
Gaïo Tám thơm (L1)

Ñôn giaù

Ghi chuù

16.000

Thò tröôøng 18k – 20k

16.000

Thò tröôøng 18k – 20k

12.000

Thò tröôøng 13k – 15k

12.000

Thò tröôøng 14k – 16k

Meàm, deûo, thôm nheï
(Loaïi duøng cho gia ñình)
2

Gạo 5451 (L1)
Meàm, deûo, thôm nheï
(Loaïi duøng cho gia ñình)

3

Gaïo 504 (nôû, xoáp, meàm)
Loaïi duøng cho Coâng ty, quaùn
côm, Caên tin v.v…

4

Gaïo taám (Meàm, deûo, thôm nheï)

* Vì sao chuùng toâi reû ?
- Mua tröïc tieáp töø nhaø maùy saûn xuaát, xay xaùt. (Khoâng qua trung gian).
- Tröïc tieáp xe taûi cuûa nhaø ñi laáy, giao (Khoâng toán nhieàu phí vaän chuyeån).
* Phöông chaâm cuûa chuùng toâi :
- Laáy coâng laøm lôøi, laáy soá ñoâng buø soá ñaét, laáy chöõ taâm, chöõ tín laøm ñaàu.
- Đảm bảo uy tín, đúng số lượng, chất lượng, đúng chủng loại.
- Không đúng, không hài lòng QK cứ việc alo chúng tôi sẽ tới lấy gạo về vả trả lại tiền.
* Quyù khaùch mua vaø giöõ laïi hoùa ñôn cuoái naêm nhaän quaø taëng.

* Ngoaøi ra chuùng toâi coøn baùn caû Nöôùc röûa cheùn, nöôùc lau saøn nhaø,
taåy boàn caàu haõng WAI cuûa Nhaät Baûn.
Giaù thaønh baèng hoaëc reû hôn SP toát nhaát cuûa Vieät Nam nhöng laïi chaát
löợng hôn, röûa ñöôïc nhieàu cheùn ñóa hôn, röûa saïch hôn, khoâng haïi da tay,
khoâng ñeå laïi muøi treân cheùn ñóa, coù 2 muøi chanh vaø cam.
Coù xuaát hoùa ñôn taøi chính cho Quyù khaùch coù nhua caàu.
Chuùng toâi hy voïng Quyù khaùch seõ haøi loøng khi duøng Saûn phaåm cuûa chuùng
toâi.
Giao haøng taän nôi mieãn phí.
Raát mong ñöôïc phuïc vuï Quyù khaùch.
Traân troïng caûm ôn.
Nước tẩy Bồn cầu 4L. Giá 135k
Tẩy trắng, sạch bồn cầu, không hại da tay

Nước rửa chén đậm đặc 900ml
Pha được 4L. Giá 105K
Rửa sạch chén đĩa, mùi thơm dễ chịu, rửa được
nhiều hơn, không hại da tay, không để lại mùi
trên chén dĩa. Mùi Chanh vả Cam

Nước lau sàn nhà. Giá 105k
Lau sạch các vết dơ bẩn, vàng ố trên
sàn nhà.

Nước rửa chén 4L. Giá 105k
Rửa sạch chén dĩa, mùi thơm dễ chịu,
rửa được nhiều hơn, không hại da tay,
không để lại mùi trên chén đĩa. Mùi
Chanh vả Cam

