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Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chế biến gỗ tại
Việt Nam về doanh số, chất lượng sản phẩm. Tập đoàn chuyên kinh doanh sản phẩm Nội Ngoại thất và Ván sàn kỹ thuật cao bằng gỗ tự nhiên có nguồn gốc hợp pháp với các ưu
điểm đa dạng về mẫu mã, phong phú về sắc mộc.
Tập đoàn hiện gồm 12 công ty thành viên, nguồn nhân lực gần 7.000 cán bộ công nhân
viên. Sản phẩm Trường Thành đã đạt được rất nhiều giải thưởng, danh hiệu về chất lượng
cả trong nước và quốc tế, được phân phối đến hơn 30 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu
Trường Thành hiện là thương hiệu đáng tin cậy, là sự chọn lựa của hầu hết những tập đoàn
siêu thị nội-ngoại thất hàng đầu trên thế giới.
Nhằm phân phối rộng rãi sản phẩm chất lượng cao, giá cả rất cạnh tranh mang thương hiệu
Trường Thành đến với người tiêu dùng trong cả nước, nhằm cùng mang lại cho các đối tác
phân phối những thành công và hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm gỗ
cao cấp. Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng kính mời Quý khách hàng thân
hữu và Quý đối tác trên toàn quốc tham gia vào mạng lưới Đại lý của Trường Thành.
Quyền lợi dành cho Đại lý của Trường Thành:
• Được hưởng mức chiết khấu cao.
• Được hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình kinh doanh.
• Được quyền phân phối rộng khắp trong khu vực.
• Được Trường Thành chia sẽ kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm đồ gỗ cao cấp.
• Thường xuyên được hỗ trợ trong việc xúc tiến quảng bá và liên kết kinh doanh.
• Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác
Thông tin đăng ký đại lý:
• Phiếu đăng lý làm đại lý (Download tại đây)
• Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc CMND, hộ khẩu có hiệu lực trong thời gian 6
tháng gần nhất (đối với hộ kinh doanh cá thể)
• Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (nếu có).
• 02 ảnh chụp mặt bằng kinh doanh (01 chính diện, 01 toàn cảnh)
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• Ưu tiên hồ sơ đăng ký trước (Trường Thành chủ trương chỉ thành lập một Đại lý
phân phối cấp 1 tại mỗi khu vực, tỉnh, thành phố)
• Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Phòng kinh doanh của Trường Thành sẽ tổ
chức gặp mặt, khảo sát mặt bằng và trao đổi chi tiết về những thông tin có liên
quan.
Mọi thông tin xin liên hệ:
1.
(Chị) Trần Lâm Thúy Quyên
• Số ĐTDĐ: 0907 11 33 22
• Tel: (08) 35 11 33 00
• Email: ds4@truongthanh.com

2.

(Anh) Lê Thanh Hùng
Số ĐTDĐ: 0983 370 302
Tel: (08) 35 11 33 00
Email: ds2@truongthanh.com
Hoặc gửi email đến địa chỉ contact@truongthanh.com
•
•
•

Xem thông tin chi tiết tại www.truongthanh.com hoặc có thể đến xem và tham khảo sản
phẩm tại các Siêu thị Nội thất Furni-Mart của Trường Thành:
• 287 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
• 201 Đường 30.4, P.Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương
• 98 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
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