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Gửi đến Quý khách hàng, 
Hiện nay nhu cầu tặng quà, tri ân khách hàng, nhân viên luôn hiện hữu
trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Điều này làm thúc đẩy mối quan hệ giữa
doanh nghiệp với khách hàng hoặc nhân viên khăng khít hơn. Tuy nhiên,
"Của cho không bằng cách cho", để có được một món quà đến tay khách
hàng không hề đơn giản, đúng "insight", bao bì thiết kế độc đáo & đồng bộ
thương hiệu, món quà phải được khách hàng ấn tượng, được sử dụng,
trưng bày thuờng xuyên mà vẫn đảm bảo thương hiệu được hiện diện
bên cạnh khách hàng.        
 
Thế nên chúng tôi - Quatanghay.com với mục tiêu duy nhất là mang đến
cho doanh nghiệp của bạn những giải pháp Quà tặng hoàn hảo, dựa trên
những kinh nghiệm, những ý tưởng sáng tạo cùng đội ngũ thiết kế
chuyên nghiệp.  Hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện lên kế hoạch và phát triển
ý tưởng quà tặng, chịu trách nhiệm cuối cùng về sản phẩm với quy trình
rõ ràng, minh bạch tài chính.

Quatanghay.com



Trên 5 năm kinh doanh
trong lĩnh vực bán lẻ
Tiền thân là đơn vị phân phối mặt hàng phụ kiện, gia dụng sáng tạo
Vaithuhay.com.  Kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được là nắm bắt xu
hướng thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa với giá tối ưu nhất cho
doanh nghiệp của bạn.



Đã có kinh nghiệm sản
xuất cho các tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác

supplier hàng hóa cho agency quà tặng.



Chịu trách nhiệm cuối và là một giải pháp như

“Third party” hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện về giải

pháp quà tặng, với quy trình làm việc rõ ràng, chặt

chẽ. Tất cả thông tin trao đổi và lưu trữ qua Email,

minh bạch rõ ràng:



Nhận yêu cầu. Xử lí trong 24h.

Thiết kế mẫu trên File mềm.

Gửi mẫu cho khách duyệt.

Kí hợp đồng và cọc đơn hàng.

Sản xuất, đóng gói và giao hàng đúng thời gian đã cam kết.
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Đầy đủ các giấy tờ chứng nhận doanh nghiệp,

giấy phép kinh doanh, tài khoản ngân hàng.

Luôn tuân
thủ cam kết

Bảo mật thông tin sản phẩm, thông tin

khách hàng.

Không xuất hóa đơn khống.

Đặt tiêu chí uy tin chất lượng lên hàng đầu.
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Chúng tôi hân hạnh cùng bạn tạo ấn tượng doanh
nghiệp trong tâm trí khách hàng. Trân trọng vì bạn đã
chọn đồng hành với Quatanghay.com trong hành
trình xây dựng thương hiệu.


