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THƯ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH
Kính gửi: Quý Khách Hàng và Đối Tác.
Chúng tôi xin được tự giới thiệu và ngỏ lời mời hợp tác kinh doanh!
Chúng tôi - DNTN TM DV Điện Tử Ánh Sáng Mới – New Light Pte. - với hơn 15 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực âm thanh. Chúng tôi là nhà phân phối, đại lý chính thức của các hãng loa, audio danh
tiếng thế giới như Loa KEF (Anh Quốc), Mixer Allen&Heath (Anh Quốc), Loa AR - Acoustic
Research (Hoa Kỳ), dây tín hiệu Helukabel (Đức) và đồng thời cũng được cộng tác toàn diện từ phía
các nhà sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng khác như Thiết bị sử lý tín hiệu Rane (Hoa Kỳ), Hệ thống
âm thanh chuyên nghiệp Yorkville (Canada), FBT Elettronica S.p.A (Ý), Yamaha (Nhật Bản).
Với mong muốn tiếp tục phát triển hệ thống bán hàng trên phạm vị toàn quốc, cũng như mong muốn
chia sẽ thành công với Quý Vị, chúng tôi trân trọng mời các đối tác là cá nhân hay tổ chức tham gia
vào hệ thống kinh doanh phân phối sản phẩm và phát triển khách hàng cùng chúng tôi.
Các hình thức hợp tác:
Đại Lý Chính Thức: Là hình thức hợp tác thông qua việc phân phối và bán lẻ các sản phẩm do
New Light Pte. chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam.
Hợp tác kinh doanh: Là hình thức cùng phối hợp trong các dự án để cung cấp thiết bị, tư vấn
và thiết kế các hệ thống âm thanh.
Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, chúng tôi cam kết luôn dành cho quý đối tác các sản
phẩm & dịch vụ tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Cùng theo đó là chính sách giá cả và
chính sách bảo hành bảo trì theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Chúng tôi mong muốn có cơ hội được hợp tác cùng Quý Vị để phát triển thị trường cho các thương
hiệu nổi tiếng nêu trên.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Vị.
Mọi chi tiết xin vui long liên hệ:

DNTN TM DV Điện Tử Ánh Sáng Mới – New Light Pte.
VP: Số 57 Cao Thắng, Phường 3, Quận, 3, TP. HCM.

- Mr. Nguyễn Lê Hoàng Khâm – Phụ trách kinh doanh – 091 803 1279
- Mrs. Hồng Thị Ngọc Ân – Phụ trách kinh doanh – 0938 338 788
_____________________________________________________________________________
Link Tham khảo:
KEF: www.kef.com
AR – Acoustic Research: http://www.acoustic-research.com
Allen&Heath: http://www.allen-heath.com
Halukabel: http://www.helukabel.de/us/us/home.html
Rane: www.rane.com
Yorkville: www.yorkville.com
FBT Elettronica S.p.A: http://www.fbt.it/ENG/PAE/

