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Kính gửi: Quý Khách hàng 

Công ty Sơn Nhật Bản là thành viên của Japan Group. Với những sản phẩm Sơn, Bột bả, chất 

chống thấm và công cụ trang trí mang thương hiệu Jica Nano, Fujica, Kyoto  xuất xứ từ Nhật Bản đã 

có mặt ở Việt Nam gần 20 năm qua đã và đang  tô thắm cho những công trình Việt Nam. Chúng tôi 

hiểu rằng người Việt Nam cần gì. Chúng tôi đã, đang và sẽ đáp ứng được những mong ước của 

người dân Việt Nam. 

Với quan điểm “Đến với nhau ai cũng có lợi”, Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón quý 

khách hàng đến với Jica Nano, Fujica, Kyoto . Với những ưu đãi tốt nhất, linh hoạt và hài hòa nhất. 

Chúng tôi đang tìm kiếm những quý khách có tâm huyết mong muốn làm giàu chính đáng thông qua 

việc phân phối những sản phẩm mang thương hiệu Jica Nano, Fujica, Kyoto. 

Chất lượng những sản phẩm  Jica Nano, Fujica, Kyoto được cam kết thông qua việc bảo hành từ 

2-10 năm- đây là điểm khác biệt so với những sản phẩm cùng loại khác. 

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI? 

o Tiêu chuẩn Nhật Bản: Nguyên liệu, máy móc, công nghệ… tiêu chuẩn Japan Group. 

o Chất lượng cao nhất trong cùng phân khúc. 

o Hệ thống chi nhánh, nhà máy, văn phòng trên toàn quốc. 

o Chủng loại sản phẩm, dịch vụ nhiều nhất Việt Nam. 

o Hỗ trợ đối tác, khách hàng và Đại lý cao nhất, chân tình. 

o Giá cả hợp lý, đúng giá trị. 

o Chế độ bảo hành, bảo trì và chăm sóc khách hàng tốt. 

o Tinh thần cầu thị, mong muốn hợp tác của toàn bộ cán bộ, nhân viên . 

o Luôn thay đổi để thích nghi và phù hợp với xu thế, với khách hàng. 

o Linh hoạt trong chính sách và cơ chế, Hài hòa lợi ích của tất cả các đối tác. 

o Tính liên thông, tương tác, hỗ trợ trong hệ thống các sản phẩm của Japan Group. 

Chúng tôi cần tìm: 

- Nhà phân phố, đại lý, cộng tác viên, đối tác để phát triển, phân phối những sản phẩm Sơn và 

Bột bả mang thương hiệu Jica Nano, Fujica, Kyoto 

- Những công trình dân dụng, công cộng cần sử dụng Sơn và bột bả với chất lượng cao nhất 

trong mức giá hợp lý nhất- Từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. 

Hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 098.835.7080 và 

093.2329277  mang về những niềm vui và đồng tiền chính đáng. 
 

ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI- AI CŨNG CÓ LỢI 
         

Hà nội, ngày 10 tháng  01  năm 2019 

Giám đốc công ty 

 

 (Đã ký) 

TS. Akiso Ha 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CÔNG TY LỚN- TRÁCH NHIỆM CAO 


