THƯ MỜI HỢP TÁC

BẠN đang có các sản phẩm hạt giống, cây giống , cây cảnh, hoa cảnhCẦN BÁN ?

BẠN đang có chậu hoa, phân bón, phụ kiện nông nghiệp CẦN BÁN ?

NHƯNG CHƯA BIẾT BÁN Ở ĐÂU ? NHƯ THẾ NÀO ? RA SAO CHO HIỆU QUẢ ?
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BẠN CŨNG đã thử quảng cáo nhiều cách mà vẫn KHÔNG được như mong muốn ?

BẠN đang MỆT MỎI vì phải tìm KÊNH PHÂN PHỐI cho sản phẩm mới ?

BẠN đang ĐAU ĐẦU vì phải trả hỗ trợ và trả lời thắc mắc của khách hàng ?

Doanh số GIẢM, LỢI NHUẬN Thấp , HÀNG TỒN KHO ngày càng nhiều, Bạn đang cảm thấy BẾ
TẮC
trong công việc kinh doanh của

mình?

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI
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Trung tâm Phân phối Hạt giống cây giống Miền Bắc ( HMB)

Hotline : 0936 790 558 24/24h

Email : daily.hatgiongmienbac@gmail.com

Website : www.hatgiongmienbac.com

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI (HMB)

1. Đăng tin và bán các sản phẩm của bạn trên website.

2. Đăng tin và bán các sản phẩm của bạn thông qua đội ngũ cộng tác viên.
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3. Đảm bảo thanh toán đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho bạn.

4. Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng thay bạn.
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ĐÊN VỚI HMB BẠN SẼ ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?

*** ĐƯỢCTHOẢI MÁI đi chơi cùng gia đình và bạn bè mà KHÔNG phải suy nghĩ.

*** ĐƯỢC TỰ DO chăm sóc khu vườn và làm những việc mình yêu thích.

*** ĐƯỢC TẬP TRUNG vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới .

*** ĐƯỢC HỖ TRỢ tối đa trong tất cả các khâu liên quan tới bán hàng ?
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*** KHÔNG mất phí đăng ký.

*** KHÔNG mất chi khi thuê gian hàng.

*** NHIỀU LỢI ÍCH GIA TĂNG KHÁC

TIỀN CỦA BẠN đang bị bỏ KHÔNG trong kho Hay đang nằm tại vườn.

VẬY CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA HÃY ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC NGAY HÔM NAY

DỄ DÀNG + NHANH CHÓNG + THUẬN TIỆN + ĐẢM BẢO
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BẠN CHỈ CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN BAO GỒM :

Họ và Tên :

SĐT :

Email :

Tên Danh mục Sản Phầm :

Công ty / Của hàng :

Địa chỉ liên hệ :

File Sản phầm bao gồm :

+ giá bán

+ Thông tin SP ( Nếu có)
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+ Hình ảnh SP (nếu có )

+ Khuyến mãi ( nếu có )

Và gửu về : Email : daily.hatgiongmienbac@gmail.com

NGHĨA VỤ CỦA BẠN

+ Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ theo mẫu trên.

+ Cung cấp thông tin cập nhật về giá và số lượng sản phẩm.

+ Chuyển hàng NGAY khi nhận được tiền thanh toán theo địa chỉ HMB gửi

+ Thanh toán 10 % trên giá bán sản phẩm cho HMB.
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LƯU Ý : Chỉ thanh toán khi bán được hàng.
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CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC

1. Hợp tác trên cở sở cùng có lợi, vì lợi ích của cả 2 bên.

2. Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

3. Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

4. Cam kết bảo vệ tối đa cho đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

5. Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

Hỏi Đáp Thắc Mắc :

Câu hỏi 1 : Đăng ký đối tác của HMB có mất phí không ?

HMB lời : Hoàn toàn MIỄN PHÍ
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Câu hỏi 2 : Có mất phí thuê gian hàng không ?

HMB trả lời : Hoàn toàn MIỄN PHÍ

Câu hỏi 3 : Tôi có phải đi thu tiền không ?

HMB trả lời : Hoàn toàn KHÔNG

Câu hỏi 5 : Làm Đối tác của HMB có yêu cầu gì không?

HMB Trả lời : Đương nhiên là có rồi , có sản phẩm để bán.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc vui lòng gủi câu hỏi cho chúng tôi :
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+ SĐT: 0936 808 900

+ Email : daily.hatgiongmienbac@gmail.com

Trung Tâm Phân Phối Hạt Giống & Cây Giống Miền Bắc ( HMB)

Khời nguồn từ chữ " TÂM"

Phát triển nhờ chữ "TÍN"

Thành Công nhờ hai chữ "PHỤNG SỰ''
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Hạt Giống Miền Bắc (HMB) là địa chỉ tin cậy chuyên cung cấp các loại hạt giống hoa, hạt
giống rau chất lượng đã được nghiên cứu và thử

nghiệm tại Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh thành khu vực phía Bắc giúp cây cho năng suất và
hiệu quả về kinh tế cũng như thương mại cao.

Ngoài ra HMB cũng cung cấp ra thị trường những loại cây giống và phụ kiện hỗ trợ nông nghiệp
khác.

HMB luôn cam kết sản phẩm có đầy đủ thông tin, số lượng rõ ràng, có ghi rõ nguốn gốc xuất xứ,
thời hạn sử dụng, thời gian gieo trồng và

13 / 15

THƯ MỜI HỢP TÁC

thu hoạch cụ thể.

HMB luôn hướng đến dịch vụ khách hàng hoàn hảo, hỗ trợ khách hàng tối đa từ khâu tìm hiểu,
mua hàng tới khi gieo trồng và thu hoạch sản

phẩm.

Tiêu chí hoạt động Của Hạt giống miền Bắc .Com

1. Trung thực VÀ Minh bạch trên mỗi sản phẩm

2. Dịch vụ khách hàng hoản hảo

3. Nhân viên & Khách hàng là số 1
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Hạt giống miền Bắc .com Xin trân thành cảm ơn Bạn đã quan tâm và ủng hộ HMB.

Kính chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương và may mắn
trong cuộc sống.

Thân ái HMB

http://www.hatgiongmienbac.com
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