
Công ty tư vấn thiết kế quà tặng doanh nghiệp
in logo thương hiệu tặng đối tác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI ĐÔNG

GIANG

Đại Đông Giang Cung Cấp Món Quà Doanh Nghiệp

Địa chỉ bán cung cấp quà tặng doanh

nghiệp ngày lễ uy tín - Sản xuất quà tặng

doanh nghiệp tốt nhất - Nhận làm quà

tặng doanh nghiệp cho đối tác

Hồ CHí MINH, QUậN BìNH TâN, VIệT

NAM, February 14, 2022

/EINPresswire.com/ -- Đại Đông Giang -

Giải pháp quà tặng dành cho doanh

nghiệp của bạn

Quà tặng doanh nghiệp in logo

Cung cấp những giải pháp quà tặng

doanh nghiêp chất lượng tốt nhất. Với

giá thành hợp lý. Luôn đi đầu xu hướng

quà tặng.

Đại Đông Giang cung cấp giải pháp quà

tặng đa dạng. Các doanh nghiệp, công

ty có thể dùng để tặng:

+ Tri ân khách hàng

+ Đối tác

+ Quà tặng nhân viên

+ Quà tặng khuyến mãi

+ Quà tặng khai trương công ty

CHÚNG TÔI KHẲNG ĐỊNH

+ Chúng tôi luôn lợi ích về kinh tế của

đối tác lên trên hàng đầu. Cùng chia sẻ

lợi nhuận và hợp tác lâu dài. Nên giá thành luôn được Đại Đông Giang cần đối để đem lại giá

thành tốt nhất cho doanh nghiệp

+ Chất lượng sản phẩm, cũng như ý nghĩa của sản phẩm quà tặng. Ảnh hưởng rất nhiều đến ý
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nghĩa của món quà đó. Chúng tôi luôn linh hoạt để tạo ra giải pháp quà tặng tốt nhất cho khách

hàng. Dù khó khăn thế nào nhưng Đại Đông Giang sẽ luôn đáp ứng nhu cầu của quý doanh

nghiệp

+ Chúng tôi luôn muốn khách hàng có những món quà sang trọng và đẳng cấp nhất trong tầm

giá. Quý khách hàng không nên đề qua giá trị kinh tế của món quà khi tặng. Mà hãy đề cao giá trị

tinh thần, ý nghĩa cũng như giá trị sử dụng thực tế của món quà đó.

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP CỦA ĐẠI ĐÔNG GIANG

– Đại Đông Giang chuyên cung cấp các giải pháp quà tặng cho doanh nghiệp, như set quà tặng,

sổ, bút cao cấp, bình giữ nhiêt..

– Các sản phẩm đều được hỗ trợ in logo bằng công nghệ in màu UV hiện đại nhất hiện nay

– Các sản phẩm đều được đảm bảo nguồn gốc xuất sứ. Có đầy đủ giấy tờ đảm bảo chất lượng từ

những sở ban ngành chức năng

– Khi sử dụng sản phẩm tại Đại Đông Giang, hãy yên tâm vì chúng tôi bảo hành chính hãng cho

tất cả sản phẩm

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ ĐẠI ĐÔNG GIANG

+ Anh Thắng - CEO / CTCP VNET: Sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý, hỗ trợ rất nhiệt tình.

Đơn hàng đầu tiên giao chậm 2 ngày, đơn sau giao đúng thời hạn

+ Chị Minh / Công ty TNHH Long Thành: Cảm ơn vì đã giúp mình có đầy đủ khách hàng trong dịp

30/4 vừa rồi. Mình cần gấp 200 set quà mà không kiếm được bộ quà như ý. Nhưng được DĐG

support rất nhiệt tình. Nên 200 set quà đã về đúng dự kiến. Nhưng cho 4 sao vì suýt nữa không

chịu nhận đơn của mình. Nghe nói anh giám đốc phải tận tay xử lý đơn hàng này mới về đúng

hẹn. Cám ơn anh rất nhiều

+ Anh Toàn / Cty Minh Long: Đặt hàng 500 bình giữ nhiệt in logo riêng. 2 hôm sau giao luôn.

Nhanh như 1 cơn gió. Sắp tới sẽ đặt 1 lô sổ nữa.

Để được hỗ trợ tốt nhất
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