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Đây chính là mục tiêu và cũng là kết quả đã làm được của văn
phòng phẩm Ba Nhất.
Có thể nói, một trong những nguyên nhân giúp Văn phòng phẩm
Ba Nhất lớn mạnh như hiện nay đều bắt đầu từ những nắm bắt cơ
bản và chuyên sâu về môi trường văn phòng, công sở.
Xuất phát từ một nhân viên văn phòng - người sáng lập ra Văn
phòng phẩm Ba Nhất thấu hiểu mọi yêu cầu và mong muốn về các
dụng cụ văn phòng phẩm tiện ích và chất lượng tốt.
Những ai đã từng làm việc và gắn bó với công việc bàn giấy mới
thấu hiểu được rằng: Văn phòng phẩm đầy đủ và chất lượng cao
không chỉ phục vụ tốt cho công việc mà còn giúp nhân viên văn
phòng có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn đồng thời hoàn thành
công việc của mình nhanh hơn.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ngay sau chất lượng tốt chính là giá thành
sản phẩm. Điều hiển nhiên rằng, nếu có được nguồn cung cấp giá
thành văn phòng phẩm giá rẻ sẽ giúp cho một công ty tiết kiệm
không ít tài chính. Thấu hiểu những mong muốn đó, Văn phòng
phẩm Ba Nhất đặt ra mục tiêu cho mình phương châm, mục tiêu
kinh doanh là :

NHANH NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT - TIẾT KIỆM NHẤT

Danh mục sản phẩm
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Công ty văn phòng phẩm TPHCM Ba Nhất được thành lập bằng
niềm đam mê của tuổi trẻ nghị lực và quyết tâm mang đến cho
những khách hàng của mình những sản phẩm văn phòng phẩm
giá rẻ cùng với chất lượng được đảm bảo tốt nhất.

Với triết lý kinh doanh này, Ba Nhất đã trở thành địa chỉ cung ứng
văn phòng phẩm online và trực tiếp với giá cả rẻ nhất cùng chất
lượng tốt trong lĩnh vực văn phòng phẩm giá rẻ tại TpHCM.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
BA NHAT STATIONARY

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BA NHẤT:
Ngay từ đầu thời kỳ thành lập Ban Quản Lý Công Ty Ba Nhất đã xác định những mục tiêu
cốt lõi cho mình và cũng làm nền tảng để thành công trong tương lai.
Trước khi đến với dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng có thể tìm hiểu về phương thức
hoạt động của chúng tôi:

ĐỐI VỚI BẢN THÂN:

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP:

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

- Hàng ngày mỗi nhân viên tại Ba Nhất sẽ đặt câu hỏi:
... Bản thân đã làm tốt trách nhiệm tại vị trí của mình chưa?
...Vấp phải lỗi nào ?
...Và làm sao khắc phục những lỗi đó ?
- Luôn tư duy đổi mới. Áp dụng những tiến bộ của công
nghệ để sản phẩm đến tay khách hàng một cách tiết kiệm
thời gian nhất.
- Tích cực, chủ động trong công việc.

Các khâu làm việc trong công ty luôn là một mắt xích
quan trọng.
- Luôn có thái độ thân thiện, hòa đồng trong môi trường
làm việc chung.
- Chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau, dù đồng nghiệp
lớn hay nhỏ tuổi hơn mình.
- Thông cảm khi đồng nghiệp có thái độ không tốt, bị áp
lực công việc hay vấn đề cá nhân chưa giải quyết.
- Khi có vấn đề khó khăn phát sinh, cùng đưa ra góp ý,
đưa ra hướng giải quyết khắc phục

TẦM NHÌN:
Trong 5 năm tới VPP Ba Nhất trở thành nhà cung cấp
văn phòng phẩm cho Doanh nghiệp số 1 Thành Phố
Hồ Chí Minh.
Mở thêm được từ 2-3 Chi nhánh độc lập để phục vụ
Khách hàng tốt hơn.
Mở rộng các kênh Online để phục vụ chu đáo
đến Quý Khách hàng.

SỨ MỆNH:
Nỗ lực trong việc tiết kiệm chi phí và thúc đẩy
công việc của Doanh nghiệp luôn nằm trong
kế hoạch.
Là nơi để các ý tưởng cải tiến được
phát huy và công nhận.

- Ba Nhất hướng đến việc khẳng định thương hiệu công
ty, đem đến hình ảnh đáng tin cậy và quý khách hàng
luôn được tôn trọng khi đến với chúng tôi.
- Khi quý khách có thắc mắc cần giải đáp về khâu xử lý
của công ty hoặc sản phẩm. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng
liên hệ tư vấn, giúp đỡ.
- Khi một vấn đề xảy ra dù khách hàng đúng hay sai, nhân
viên Ba Nhất luôn lắng nghe và hành động để quý khách
hài lòng hơn.

Tất cả cũng vì mục đích, Ba Nhất muốn đưa đến hiệu xuất xử lý công việc
tốt hơn, xây dựng lòng tin vững chắc từ quý khách hàng.
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HỒ SƠ PHÁP LÝ

SƠ ĐỒ CÔNG TY
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

GIÁM ĐỐC

CỬA HÀNG TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG
KINH DOANH

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG
TÀI CHÍNH

HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG
GIAO NHẬN

BÁN HÀNG

KHO

NHÂN SỰ

GIAO HÀNG

CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH

ĐIỀU PHỐI

MARKETING

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Mô hình cơ cấu tổ chức do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản - Hiệu quả”.
Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai
chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng
nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc.
Cùng với thành công của công ty, những thành viên có cống hiến xuất sắc cũng sẽ được chia sẻ một phần
thành công đó, nhằm tạo nên một tập thể sức mạnh – đoàn kết để đưa thương hiệu Ba Nhất ngày một
vươn cao hơn nữa.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN
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PHÒNG GIAO NHẬN
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SƠ ĐỒ PHÒNG BAN

SƠ ĐỒ PHÒNG BAN
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY
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TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI LÀM ĐỐI TÁC

DANH MỤC SẢN PHẨM
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

DỤNG CỤ HỌC TẬP

GIẤY IN VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG PHẨM

BẢNG VĂN PHÒNG

THỨC UỐNG VĂN PHÒNG

DỤNG CỤ VỆ SINH

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

NHU YẾU PHẨM

ĐẶC TRƯNG NHỮNG SẢN PHẨM CỦA VĂN PHÒNG PHẨM BA NHẤT
Công Ty Ba Nhất là một trong những địa chỉ cung cấp văn phòng phẩm giá rẻ tại TPHCM, với nhiều năm kinh
doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm, sản phẩm của chúng tôi luôn có những yêu cầu sau:
- Sản phẩm chất lượng nhất
- Kiểu dáng, chủng loại đa dạng nhất
- Báo giá văn phòng phẩm được cập nhật nhanh - chính xác nhất
- Dịch vụ hậu mãi tuyệt vời nhất.
TẠI SAO VĂN PHÒNG PHẨM BA NHẤT LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ?
Chắc hẳn khi đọc những điều trên quý khách sẽ thắc mắc liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là những lời PR,
quảng cáo khuếch trương tên tuổi như bao nhiêu công ty văn phòng phẩm tại TPHCM .
Để giải tỏa những băn khoăn đó chúng tôi xin chứng minh khả năng kinh doanh của chúng tôi thay lời cam kết
về chất lượng và giá thành văn phòng phẩm.

NHANH NHẤT

CHẤT LƯỢNG NHẤT

TIẾT KIỆM NHẤT

Văn phòng phẩm Ba Nhất
cam kết cung ứng đầy đủ
các mặt hàng văn phòng
phẩm trong nước lẫn ngoài
nước.

Các mặt hàng văn phòng phẩm được sản
xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại
của các nước hàng đầu Châu Âu như Đức,
Mỹ và châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ... và
các sản phẩm chất lượng cao trong nước
như: Thiên Long, Bến Nghé, Hồng Hà…

Với các mặt hàng văn
phòng phẩm trong nước Văn phòng phẩm Ba Nhất
là đại lý, với các sản phẩm
nhập khẩu chúng tôi là
nhà phân phối trực tiếp
nên có nhiều chính sách
ưu đãi về giá. Thêm vào
đó, với phương châm kinh
doanh
“Hàng
Chất
Lượng - Giá Bình Dân”
Công Ty Ba Nhất luôn
mang đến cho khách
hàng mức chiết khấu cao
nhất, đảm bảo giá tốt
nhất đến mọi khách hàng.

Đảm bảo giao hàng nhanh,
đúng địa chỉ ở mọi loại địa
hình. Những công ty gần
ngay đường lớn, với số lượng
đơn hàng lớn chúng tôi có
đội ngũ xe chở hàng bằng ô
tô, với những đơn hàng nhỏ
chúng tôi có đội ngũ giao
hàng bằng xe máy đảm bảo
trả hàng nhanh và chính xác.

Với những sản phẩm nhập khẩu chúng tôi
cam kết có giấy tờ chứng nhận xuất xứ,
những sản phẩm trong nước - Văn phòng
phẩm Ba Nhất cam kết nhập hàng chính
hãng.
Chúng tôi tự hào góp phần giúp bạn hoàn
thành công việc một cách nhanh nhất và hiệu
quả nhất.

1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN:
- Trong 5 năm tới trở thành 10 nhà cung cấp văn phòng phẩm cho doanh nghiệp lớn nhất của TP.HCM
- Mở thêm được từ 2-3 chi nhánh độc lập để phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Mở rộng các kênh Online để phục vụ chu đáo đến quý khách hàng.
2. MỤC TIÊU:
- Doanh thu tăng trưởng bình quân: 25%/năm.
- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 20% năm.
- Doanh thu trong năm 2018: Đạt con số 25 tỷ/1 năm.
- Nâng cao số lượng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
- Nâng cao chất lượng hàng hóa, chủ động tìm ra các nguồn hàng giá tốt nhất..
- Nâng cao hiệu xuất xử lý công việc, rèn luyện kỹ năng phục vụ, cung cấp dịch vụ tốt nhất, giữ vững
niềm tin của khách hàng đối nhất đối với công ty chúng tôi.
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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, đội ngũ Chăm sóc khách

- Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
- Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày
mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).
- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
- Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự
ủy nhiệm của Nhà sản xuất.
- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
- Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của La Vie sẽ tư vấn đầy đủ thông tin
cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

hàng của chúng tôi sẽ tiến hành xác minh đơn hàng, đồng thời gửi cập
nhật sớm nhất đến quý khách qua email và tin nhắn SMS. Sau khi quá trình
xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng
thời gian bên dưới.

ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

KHU VỰC TẬP KẾT HÀNG HÓA

THỜI GIAN GIAO HÀNG

<5Km TP Hồ Chí Minh

Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

giao hàng trong 4 giờ

>5Km TP Hồ Chí Minh

Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

1 - 2 ngày làm việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày lễ, tết).
Thời gian nhận yêu cầu giao hàng và thu hộ: từ 8h30 đến 17h30. Những đơn hàng yêu
cầu sau 17h30 sẽ được tính là đơn hàng vào ngày làm việc kế tiếp.
Thời gian giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng từ 8h đến 21h.
Thời gian giao hàng từ 8h đến 21h và thực hiện việc chuyển trả tiền thu hộ theo yêu cầu
của khách hàng hoặc vào thứ 6 hàng tuần.

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Số tiền thu hộ không giới hạn.

Thời hạn bảo hành phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết
thêm thông tin chi tiết về sản phẩm đang sử dụng.

Hàng hóa theo quy định
- Khối lượng gói hàng không vượt quá 4kg.
- Kích thước của các chiều không vượt quá 90cm.

3. PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG BẢO HÀNH:

Trường hợp hàng hóa nằm ngoài kích thước cho phép, hàng phải được tách ra thành

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và
sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo
hành của chúng tôi. Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ hướng dẫn Quý khách hàng
phương thức đến các trung tâm bảo hành bên ngoài của Nhà sản xuất, Nhà phân phối tham gia
vào hệ thống bảo hành sản phẩm dịch vụ.

những gói nhỏ hơn đóng gói được và mỗi gói được tính thành một đơn hàng. Nếu không
thể tách ra được thì sẽ tính gấp đôi mức phí.
Hàng hóa cồng kềnh, quá khổ
- Khối lượng gói hàng không vượt quá 300kg.
- Kích thước chiều rộng không vượt quá 1m, chiều dài
không quá 3m.
Trường hợp hàng hóa nằm ngoài kích thước cho phép,

Mọi thông tin của Nhà cung cấp thành viên được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn
được đính kèm trong thùng hàng. Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm
phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung
Tâm Bảo Hành. Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM BA NHẤT

BA NHAT

STATI

ONAR
Y

hàng hóa phải được tách ra thành những gói nhỏ hơn
đóng gói được và mỗi gói được tính thành một đơn
hàng. Nếu không thể tách ra được thì sẽ tính gấp đôi

BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

mức phí.

- Địa chỉ: B1-09 Hẻm 515 Đường Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
- Hotline: 028. 6683 0321 - 0937 151 311
- Email: vanphongphambanhat@gmail.com
- Website: https://vanphongphambanhat.com.vn
Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành
chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm cho quý khách hàng.
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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG
Văn phòng phẩm Ba Nhất luôn trân trọng sự tín nhiệm của quý khách giành cho chúng tôi. Chính vì vậy,
chúng tôi luôn cố gắng để mang đến quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm chi phí.
Chúng tôi luôn luôn thực hiện chính sách đổi trả hàng hóa với những khách hàng đang mua và sử dụng sản
phẩm tại Ba Nhất. Theo đó, tất cả các sản phẩm được mua tại https://vanphongphambanhat.com.vn
đều có thể đổi trả sau khi nhận hàng nếu có bất kỳ lỗi nào.
Để được thực hiện đổi trả hàng hoá, quý khách cần giữ lại Hóa đơn mua hàng tại https://vanphongphambanhat.com.vn. Sản phẩm được đổi trả là những sản phẩm đáp ứng được những điều kiện trong Chính sách
đổi trả hàng hóa được văn phòng phẩm Ba Nhất đưa ra.
Văn phòng phẩm Ba Nhất thực hiện đổi hàng/trả lại tiền cho quý khách, nhưng không hoàn lại phí
vận chuyển hoặc lệ phí giao hàng, trừ những trường hợp sau:
- Không đúng chủng loại, mẫu mã như quý khách đặt hàng.
- Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.

Mục tiêu trong 5 năm tới, Văn phòng phẩm Ba Nhất sẽ trở thành 10 nhà cung cấp
văn phòng phẩm cho doanh nghiệp lớn nhất của TP.HCM

- Tình trạng bên ngoài bị ảnh hưởng như bong tróc, bể vỡ xảy ra trong quá trình vận chuyển,…
- Không đạt chất lượng như: hết bảo hành, không vận hành được, hỏng hóc khách quan ,...
Quý khách vui lòng kiểm tra hàng hóa và ký nhận tình trạng với nhân viên giao hàng ngay khi nhận được
hàng. khi phát hiện một trong các trường hợp trên, quý khách có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên giao
hàng hoặc phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo đường dây nóng của website.

HỆ THỐNG ĐỐI TÁC

Văn phòng phẩm Ba Nhất sẽ không chấp nhận đổi/trả hàng khi:
- Quý khách muốn thay đổi chủng loại, mẫu mã nhưng không thông báo trước.
- Quý khách tự làm ảnh hưởng tình trạng bên ngoài như rách bao bì, bong tróc, bể vỡ,…
- Quý khách vận hành không đúng chỉ dẫn gây hỏng hóc hàng hóa.
- Quý khách không thực hiện các quy định theo yêu cầu để được hưởng chế độ bảo hành
(ví dụ không gửi phiếu bảo hành về đúng nơi quy định trong thời gian quy định).
- Quý khách đã kiểm tra và ký nhận tình trạng hàng hóa nhưng không có phản hồi trong
vòng 24h kể từ lúc ký nhận hàng.
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HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
BA NHAT STATIONARY

Sự phát triển của Văn phòng phẩm Ba Nhất ngày hôm nay cũng chứng
minh được thương hiệu công ty chúng tôi xây dựng đã có vị trí trong lòng

nhà cung cấp
văn phòng phẩm uy tín nhất, được đông đảo Quý
khách hàng chọn làm nhà cung ứng cho công ty
mình phát triển tốt hơn.
khách hàng, từng bước trở thành một trong những
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HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

Công ty Văn phòng phẩm Ba
Nhất tham gia các khóa học
nâng cao chuyên môn cho
nhân viên để hoàn thành
công việc, tạo điều kiện để
người nhân viên được
cân nhắc lên vị trị cao
hơn.

Nhân viên Công ty Văn phòng phẩm
Ba Nhất tham gia khóa học: Kỹ năng
quản lý kho chuyên nghiệp

Nhân viên Công ty Văn phòng
phẩm Ba Nhất tham gia khóa học:
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Lãnh đạo Công ty Văn phòng
phẩm Ba Nhất tham gia khóa học:
Nghệ thuật quản lý con người
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CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
BA NHAT STATIONARY

BA NHAT STATIONARY

1. ĐẢM BẢO THỜI GIAN GIAO HÀNG
NHANH NHẤT

4. VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
Những người trẻ rất năng động, nhiệt tình, tận tâm với
khách hàng nên khi mua hàng tại văn phòng phẩm Ba
Nhất bạn sẽ tuyệt đối hài lòng.
Ba Nhất còn được thành lập bởi những con người có hiểu
biết chuyên sâu về môi trường văn phòng, kinh nghiệm
cung cấp văn phòng phẩm giá rẻ, công sở và có sự
nhanh nhạy đối với sự thay đổi
từng ngày của thị trường.
Doanh nghiệp sẽ được tư vấn
về những cơ hội kinh doanh
trong lĩnh vực văn phòng phẩm,
và tất nhiên tiếp cận với nguồn
văn phòng phẩm giá tốt nhất.

Với đội ngũ giao hàng lâu năm đầy kinh
nghiệm, nắm rõ địa hình khu vực thành phố.
Chúng tôi cam kết giao hàng trong 4h làm
việc trong bán kính 5Km tính từ kho hàng
Công ty Văn phòng phẩm Ba Nhất.

2. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA VĂN PHÒNG
PHẨM BA NHẤT CÓ TỐT KHÔNG?
Các mặt hàng văn phòng phẩm được sản xuất
trên dây chuyền công nghệ hiện đại của các
nước hàng đầu Châu Âu như Đức, Ý , Mỹ và
châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ... và các sản phẩm
chất lượng cao trong nước như: Thiên Long, Bến
Nghé, Hồng Hà, Duy Tân,… Chúng Tôi cam kết
hàng hóa đảm bảo chất lượng và nguồn gốc
xuất xứ.

6. NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ KINH DOANH THÀNH CÔNG
Ba Nhất được biết đến với cái tên
“nơi chắp cánh ước mơ kinh doanh”.
3. VỀ MỨC GIÁ
Nguồn hàng mà dịch vụ cung cấp văn phòng phẩm
chúng tôi nhập không qua trung gian và luôn tận dụng
nguồn lực có sẵn để tiết kiệm các khoản chi phí.
Đặc biệt, khi mua hàng với số lượng lớn, khách hàng
còn có cơ hội được áp dụng mức giá ưu đãi kèm theo
các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Đảm
bảo nhận đủ lợi ích từ một đơn vị cung cấp văn
phòng phẩm giá rẻ chất lượng uy tín.
Đây chính là cái “nhất”
thứ hai của Ba Nhất!

21

www.vanphongphambanhat.com.vn

Vì sao chúng tôi lại nói như vậy?
Bởi vì: Ba Nhất là địa chỉ cung cấp cho rất nhiều cửa hàng,
công ty, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực văn phòng phẩm
trên toàn quốc.
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
của Văn phòng phẩm Ba Nhất
hiện nay đã được khẳng định bởi
sự tin dùng của Qúy Khách. Đó
cũng là sự tri ân chân thành nhất,
sâu sắc nhất đến Quý Khách Hàng
đã tin dùng dịch vụ của Văn
phòng phẩm Ba Nhất.
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