
Viet Nhat Co., Ltd - nhathaucodien.com.vn                                   An Toàn - Chuyên Nghiệp - Chất Lượng 

 

Công Ty Tnhh Công Nghiệp Xanh Viêt Nhật “Vinagi”                                                          Nguyễn Văn Vương 
Địa Chỉ        : 347/23 Đường Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM 

Mã số thuế  : 0314 787 028 – Điện Thoại          : 0888 727 338  

Email           : vinagi.vn@gmail.com – Website : vinagi.vn 

THƯ NGỎ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

      Ban giám đốc Công Ty Tnhh Công Nghiệp Xanh Việt Nhật (Vinagi) xin gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và 

thành công. 

      Vinagi được thành lập năm 2017 đến nay. Chúng tôi có những bước tiến phát triển không ngừng trong việc thiết kế, 

cung cấp vật liệu, lắp đặt hệ thống cơ điện. Vinagi đã thực hiện các công trình cơ điện tại các dự án: Nhà máy, xí nghiệp, 

tòa nhà văn phòng, chung cư, khách sạn, trường học bệnh viện, biệt thự … 

      Đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ thuật thi công thực tế tại các dự án. Trong xuất quá trình thực hiện dự 

án, Vinagi luôn đảm bảo tuân thủ nội quy, quy định những yêu cầu tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất lượng, bảo hành, luôn mang 

sự hài lòng đến Quý khách hàng. 

     Với phương châm “ An toàn – Chuyên nghiệp – Chất lượng” Vinagi xin gửi lời mời hợp tác đến Quý khách hàng, 

mong muốn cùng Vinagi thực hiện các dự án Đầu tư, xây dựng – kinh doanh, tăng giá trị thương hiệu, uy tín chất lượng. 

Chúng tôi cam kết đến Quý khách hàng, sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, chính sách hợp lý, tiết kiệm chi phí. Vinagi đảm bảo 

Uy tín, thành công tốt đẹp, trong xuất quá trình hợp tác Vinagi đến Quý khách hàng. 

Trân trọng!                                                                                                                  

                                                                                                                                       Đại diện Vinagi 

                                                                                                                                                                Giám đốc 
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