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THƯ NGỎ
(về việc chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh cùng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh)

Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Đối Tác.
Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động vận hành với hai chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện Máy
Xanh (TGDD/ĐMX), với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thiết bị điện thoại và điện tử tiêu
dùng. TGDD/ĐMX hiện đang là hệ thống bán lẻ hàng đầu tại thị trường Việt Nam về doanh thu, lợi
nhuận và độ phủ với mạng lưới hơn 2,500 cửa hàng, phủ khắp 63 tỉnh thành. Với văn hóa Khách Hàng
là số 1, TGDD/ĐMX luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho Khách Hàng những trải nhiệm mua
sắm tốt nhất, đó là mua hàng dễ dàng, sản phẩm đa dạng, 100% chính hãng và dịch vụ hậu mãi hấp
dẫn.
Nhằm tăng sự thuận tiện cho Khách Hàng để mua được sản phẩm chính hãng với dịch vụ hậu
mãi cao nhất, TGDD/ĐMX xin gửi thư mời đến Quý Đối Tác chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh thiết bị
điện thoại và điện tử tiêu dùng.
 Hình thức hợp tác: Cộng tác viên bán hàng
 Yêu cầu đối tác:
- Cửa hàng có bảng hiệu đang kinh doanh tivi, tủ lạnh, điện thoại, laptop, bếp gas, đồng hồ... tại các
xã/huyện/tỉnh mà TGDD/ĐMX quy định.
- Bán cho Khách Hàng thuộc xã/huyện/tỉnh mà cửa hàng đang hiện diện.
 Quyền lợi khi hợp tác:
- Chiết khấu lên tới 20%
- Không cần vốn, không tồn kho
- Hàng hóa đa dạng, bảo hành 100% chính hãng
Rất hân hạnh nhận được sự quan tâm và hợp tác tích cực từ Quý Đối Tác!
Mọi thông tin chi tiết và cách thức đăng ký vui lòng tham khảo tại website: dienmayxanh.com/daily
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