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Thư ngỏ 

Kính gửi Quý Khách Hàng! 

Những ngày qua, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp 

và khả năng sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước. 

Sắp tới Quý khách hàng và doanh nghiệp chuẩn bị tái cấu trúc, hoạt động trở lại, phát 

triển bền vững sau đợt dịch bùng phát lần thứ 4. 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NHẬT (VINAGI)  

Xin gửi đến Quý Khách Hàng lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Là doanh nghiệp 

trẻ và năng động, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Cung cấp vật tư thiết bị 

lắp đặt hệ thống cơ điện các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng toà nhà chung cư … 

Với đội ngũ nhân lực nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án trong suốt thời gian qua. 

Với phương châm: “AN TOÀN – CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG” VINAGI 

hướng đến hoàn thiện tồn tại và phát triển cùng Quý doanh nghiệp, là tiêu chí hàng 

đầu của VINAGI.  

 

Lĩnh vực hoạt động: 

1. Cung cấp lắp đặt hệ thống điện công nghiệp  

2. Cung cấp lắp đặt hệ thống cấp thoát nước 

3. Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió 

4. Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng data và camera giám sát an ninh 

5. Cung cấp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời 

6. Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét 

7. Dịch vụ bảo trì 24/7 

•  

VINAGI cam kết mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất 

với chính sách hợp lý và tiết kiệm chi phí.   

VINAGI chúng tôi rất mong được cùng đồng hành với Quý Công Ty vượt qua giai 

đoạn khó khăn này. 

Trân trọng cảm ơn Quý Công Ty đã dành thời gian quan tâm! 

Thông tin liên hệ:  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NHẬT 

Địa chỉ: 14C6 Kdc Nam Long, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.. 

Hotline: 0888 727 338 (Mr. Vương) -  0942 116 723 (Mr. Được) 

Email: info@vinagi.vn - Web: http://nhathaucodien.com.vn/   
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