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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

-------------***------------ 

 

Kính gửi: Quý đối tác 

Đầu tiên, Ban giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Bách Khoa xin gửi đến Quý đối tác lời chào 

trân trọng, lời chúc may mắn và thành công. 

Công ty TNHH xử lý nước Bách Khoa là công ty hàng đầu về lĩnh vực cung cấp xử lý nước sạch 

cho các hộ gia đình, các công ty, xý nghiệp, trường học, khách sạn, nhà hàng,…. Với triết lý kinh 

doanh “Uy Tín – Chất Lượng – Nhanh Chóng”. Công ty luôn muốn đem đến sự thành công cho 

mọi đối tác. Bởi chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của quý đối tác sẽ là sự thành công của 

chính chúng tôi. 

Công ty TNHH xử lý nước Bách Khoa xin gửi lời mời hợp tác đến Quý đối tác là các Tổ chức, 

Doanh nghiệp, Cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để cùng thực hiện 

chung các hoạt động xử lý nước sạch -  một mảng chiến lược của chúng tôi trong thời gian hiện 

tại và tương lai. 

Chúng tôi đề xuất ra đây 2 hình thức hợp tác: 

1. Hình thức hợp tác thứ nhất: Bên công ty sẽ đưa cho nhà thầu một mức giá. Nhà thầu sẽ làm 

việc trực tiếp với khách hàng. 

2. Hình thức hợp tác thứ hai: Bên nhà thầu đưa khách cho công ty làm việc trực tiếp và công ty 

sẽ chiết khấu lại % cho quý nhà thầu. 

Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý đối tác khách hàng các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cùng 

chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát 

triển, Công ty TNHH xử lý nước Bách Khoa rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài 

trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác. 

Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua: 

Trụ sở chính: Công ty TNHH xử lý nước Bách Khoa 

Địa chỉ trụ sở: 965 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM 
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Xin trân trọng cảm ơn! 
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