VietGlobal là đơn vị sản xuất và phân phối định vị lớn trên toàn quốc với hơn 10 năm trên thị
trường đã nhận được sự tín nhiệm của đông đảo khách hàng, chúng tôi cam kết chất lượng sản
phẩm và dịch vụ luôn là tốt nhất.
Sản phẩm thiết bị định vị do VietGlobal cung cấp trên thị trường bao gồm
– Thiết bị giám sát hành trình phù hợp QCVN31 của bộ GTVT
– Thiết bị định vị ô tô giám sát xe thông thường
– Thiết bị định vị xe máy
– Thiết bị định vị cầm tay
Để mở rộng thị trường kinh doanh phân phối sản phẩm, công ty chúng tôi hướng tới phát triển
các đại lý định vị trên phạm vị toàn quốc.
Hình thức hợp tác
●

●

Là đại lý chính thức của Công ty phân phối các sản phẩm do Công ty TNHH Truyền Thông
VietGlobal sản xuất
Chuyên bán buôn, bán lẻ cho mọi cửa hàng, đại lý có nhu cầu phân phối sản phẩm định vị

Đối tượng phù hợp tham gia đại lý định vị GPS
●

●

●

Các doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm định vị GPS, thiết bị điện tử viễn thông
Các cửa hàng kinh doanh ô tô xe máy, gara ô tô..
Các cá nhận yêu thích công việc kinh doanh

Quyền lợi của đại lý
●

●

●

●

●

●

Chính sách nhập giá tốt nhất
Được huấn luyện, đào tạo kỹ năng bán hàng.
Hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa
Quý khách sẽ được toàn quyền sử dụng thương hiệu của chúng tôi
Được cung cấp hệ thống server đường truyền không giới hạn về số lượng, giúp đối tác không
phải lo lắng tới khoản đầu tư chi phí phát sinh khi vượt quá số lượng lience
Được hưởng những ưu đãi vô cùng đặc biệt đem lại những lợi ích to lớn
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