
Kính Gửi : Quý Đối tác  

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nguyên Cường xin gởi lời chào trân trọng 

đến tất cả quý đối tác.  

 Công ty được thành lập vào 21/10/2015, cho đến nay công ty đã và đang hoạt 

động trong lĩnh vực vận tải_vật liệu xây dựng được 3 năm. Công ty chuyên cung cấp 

các máy công trình, xe vận chuyển hàng hóa, vật liệu cho các công trình trong địa bàn 

thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.   

Trong thời gian hoạt động, công ty rất vinh hạnh được hợp tác với nhiều công ty có quy 

mô vừa và lớn. Cung cấp đúng và đủ kịp thời cho những công trình xây dựng có tầm cỡ 

như : Casino Đà Nẵng, Vinperland,  Holiday Beach, Kokobay, vận tải đường bộ cho các 

công ty cảng tại Đà Nẵng và nhiều công trình biệt thự_khách sạn_nhà dân của các công 

ty xây dựng. 

Công ty hoạt động với phương châm lấy uy tín, chất lượng lên hàng đầu, công ty chúng 

tôi cam kết sẽ theo đuổi mục tiêu và đem lại sự hài lòng cao nhất đến với quý khách 

hàng.  

Công ty chúng tôi xin gởi đến quý khách hàng lời mời hợp tác trong lĩnh vực vận tải_vật 

liệu xây dựng : 

- Cho thuê máy móc công trình : Xe Múc 

- Cung cấp dịch vụ vận tải xe tải ben. 

- Cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam : 

Cát, Đá, Gạch, Xi Măng với giá tốt nhất.  

Đối với Đối Tác giới  thiệu khách hàng cho công ty, nếu giao dịch thành công thì công ty 

cũng trích chiếc khấu 0.3% trên tổng giá trị tùy theo mỗi công trình.  

Hoàng Nguyên Cường rất mong được phục vụ Quý khách hàng ! 

Trân Trọng ! 

 

 


