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Trước hết, cho phép
được gửi
lời chào, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể Quý khách hàng về sự hợp tác,
giúp đỡ quý báu đã dành cho công ty trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới,
kính chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển, ổn
định và bền vững. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác và giúp đỡ trên sẽ tiếp tục được củng cố và
tăng cường trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Để đạt được điều đó,
sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thiện nhằm phục vụ
khách hàng tốt hơn nữa. Do đó, những phản hồi, góp ý của khách hàng là rất quan trọng cho
những cố gắng, nỗ lực của chúng tôi.
Thưa Quý khách hàng! Hiện nay, do việc tăng giá mạnh mẽ của thị trường nguyên liệu
trong nước và thế giới, nhằm bù đắp một phần chi phí gia tăng này,
cùng với các chi phí phát sinh khác như nhân công, xăng dầu, điện nước,...
quyết định tăng giá các mặt hàng
photocopy,
, chúng tôi muốn thông báo tới toàn thể Quý khách hàng về việc tăng
giá 5%
www.giayinthanhhuyen.com (tính từ báo giá mới nhất
của
đã gửi tới khách hàng trước đó)
cho các sản phẩm bằng
nêu trên.
Việc tăng giá này sẽ được áp dụng và có hiệu lực chính thức từ ngày 18/01/2018
Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
35, Kp.Tây,
,
,
- Liên
:
- Tel: 0274.3636862- 0903378988
Fax: 0274.3636861
Email: thanhhuyencompany@yahoo.com Website: www.giayinthanhhuyen.com
Cuối cùng, một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự
thông cảm của Quý khách hàng về việc thay đổi không mong muốn này!
CÔNG TY TNHH
Nơi nhận:
- Như trên
- KT

1

