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Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh 
AN ĐIỀN

  

Đang cập nhật...

 

  
      

        

Trung tâm bán lẻ và phân phối Nấm Lim Xanh

  

Với điều kiện hiện tại, giá nấm Lim Xanh chưa ở mức ổn định. Giá Nấm Lim Xanh có thể thay đổi theo từng thời điểm. Chúng tôi xin cam kết ở trung tâm chúng tôi luôn bán ở mức phù hợp nhất, sau khi trừ chi phí giao hàng chúng tôi chỉ thu lợi nhuận 3% để duy trì hoạt động. Khách hàng trực tiếp liên hệ sẽ có mức giá phù hợp nhất.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều người rao bán nấm lim xanh, nhất là khu vực Tiên Phước – Quảng nam là nơi đầu tiên thử nghiệm uống nấm lim xanh chữa được bênh ung thư thì tình hình mua bán nấm lim xanh càng lộn xộn.

Nếu ai đó ở ngoài Bắc đã từng vào khu vực này thì sẽ có cảm giác như vào một khu du lịch không có an ninh bảo vệ, vừa bước chân xuống xe chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ ra làm "Cò" môi giới, câu khách, níu kéo..... và thậm chí còn giành giật, tranh cướp khách của nhau...
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Shop Tèn Ten

  

Shop Tèn Ten là một cửa hàng tiện dụng online, chuyên cung cấp các mặt hàng từ tiêu dùng hàng ngày như bột giặt, xà phòng, giấy vệ sinh, túi rác hoặc các mặt hàng gia dụng như drap, mền, chiếu, gối… đến các mặt hàng thực phẩm như tôm khô, khô các loại, gia vị, thực phẩm tươi sống ... và rất nhiều sản phẩm tiện ích khác.

Khách hàng không phải mất công đến siêu thị, hay đến chợ mà vẫn có thể mua các món hàng cần thiết thông qua một cú click chuột.

Shop Tèn Ten sẽ cố gắng đáp ứng tối đa những mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng với chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhất, giao hàng tận nơi.

Với phương châm "mua thật- bán thà", Shop Tèn Ten hi vọng sẽ luôn được khách hàng xa gần ủng hộ.

  
      

        

Qt-Enterprise

  

Qt-Enterprise là nhà sản xuất, nhà cung cấp các sản phẩm gỗ, sản phẩm cao su, các sản phẩm Đồ chơi gỗ, Đồ chơi giáo dục. Trong những năm qua, Qt-Enterprise đã cung cấp sỉ và bán lẻ đến tất cả các nơi trên thế giới. Có hai điều về Qt-Enterprise mà chúng tôi muốn bạn biết:
Đầu tiên là chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm của Qt-Enterprise là một trong những sản phẩm tốt nhất tại Việt Nam. 
Thứ hai là giá cả sản phẩm: Giá của Qt-Enterprise hoàn toàn hợp lý đối với từng sản phẩm .
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Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Qt-Enterprise hoàn toàn tự tin có thể phục vụ tốt mọi khách hàng trong và ngoài nước.

  
      

        

Công Ty TNHH Yến Sào Bảo Gia

  

Yến Sào hay Tổ Chim Yến là tên một loại thực phẩm - dược phẩm nổi tiếng được làm bằng tổ chim Yến.
Đây  là món cao lương mỹ vị của các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Triều  Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Ở Việt Nam, Yến sào  được xếp vào hàng Bát Trân. Món súp Yến sào được mệnh danh là "Món trứng  cá caviar của phương Đông". Món Yến sào đã được người Trung Hoa tiêu  thụ từ cách đây 400 năm. Món súp Yến sào trông giống như chất keo a dao  được nấu với gia vị có bổ sung thêm một ít tinh bột, đường. Yến sào là  một trong những món ăn được làm từ động vật đắt đỏ nhất, ở Hongkong giá  của một bát canh tổ Yến khoảng 60 USD. Đến với Yến sào Bảo Gia, quý khách hoàn toàn có được những sản phẩm tốt nhất.

  
      

        

Cơ Sở Sản Xuất Inox Trực Tín

  

Chuyên :

  Sản xuất các loại máy ép nước mía siêu sạch
 Bảo hành sửa chữa và cung cấp phụ tùng các loại máy ép mía siêu sạch
 Nhận gia công các mặt hàng inox theo yeu cầu          
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Hãy đến với cơ sở của chúng tôi và sử dụng máy, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt vì bạn có thể thấy quá trình của chúng tôi sản xuất.
Chất lượng và giá thành sản phẩm hợp lý, giá cạnh tranh.
Phục vụ tận tình chu đáo.
Giao hàng tận nơi.

  
      

        

Văn Phòng Tư Vấn Du Học Sải Bước

  

- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về khoá học, trường học, về phong tục tập quán, đất nước và con người nơi học sinh đến học.
- Tư vấn chọn trường, ngành học phù hợp với khả năng, nguyện vọng của học sinh và khả năng tài chính của gia đình.
- Cung cấp những thông tin mới nhất về các chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh để nhận các suất học bổng toàn phần và bán phần.
- Hoàn tất hồ sơ nhập học.
- Hướng dẫn hồ sơ visa
- Điền các mẫu đơn xin cấp thị thực ( visa) các nước:  Mỹ, Úc, NewZealand, Hà Lan, Thuỵ Điển, Nauy, Phần Lan, Canada….
- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ chứng minh tài chính, thủ tục vay, hỗ trợ du học của các ngân hàng.
- Dịch thuật hồ sơ, tài liệu.
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Văn Phòng Bất Động Sản Đức Lợi

  

Bất động sản Đức Lợi chuyên kinh doanh môi giới các dự án bất động sản, đất thổ cư, nhà mặt tiền, nhà hẻm, cho thuê các nhà xưởng, phòng trọ với chi phí hợp lý nhất. Vị trí kinh doanh của Đức Lợi chủ yếu các quận huyện tại Bình Dương.

  
      

        

Shop Thời Trang RiO

  

Cung cấp các mặt hàng thời trang nhập khẩu từ các shop của Trung Quốc và Hồng Kong.Đảm bảo uy tín và chất lượng của sản phẩm.Đảm bảo làm hài lòng khách hàng khi đến với shop
 Chuyên cung cấp giày dép-quần áo-phụ kiện-trang sức sĩ và lẻ
 Nhận order sỉ hàng hóa từ webside taobao.com với trên 2 năm kinh nghiệm
 Ngoài ra shop còn hoạt động trên lĩnh vực gia công hàng thời trang cho các shop thời trang cao cấp và các shop bán quần áo may theo catalog
 Có các chương trình chăm sóc khách hàng và chế độ hậu mãi hấp dẫn.

  
      

        

Shop Thời Trang The First
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  Chuyên cung cấp sỉ và lẻ Thời Trang Nam phong cách Hàn Quốc với giá cực rẻ, phù hợp với các bạn trẻ năng động. Với kinh nghiệm nhiều năm, The First Shop luôn cập nhật và cho ra những sản phẩm mới nhất theo kịp xu hướng thời trang thế giới. Mẫu mới và giá cả liên tục cập nhật tại website để khách hàng có thể xem được những sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ The First Shop trong thời gian qua.  
      

        

Shop Nước Hoa N&amp;H

  

Loveofperfume là một thương hiệu bán hàng online thuộc N&H Group.  Sau nhiều năm kinh nghiệm bán các sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm làm đẹp   cho mọi người. Nay chúng tôi đã triển khai và hoạt động website bán  hàng  online để giúp quý khách hàng dễ dàng hơn trong việc chọn mua sản  phẩm  mang tên Loveofperfume.com

Loveofperfume.com không  đơn giản chỉ là một website bán hàng online,  bên cạnh đó chúng tôi muốn  mang đến cho khách hàng những sản phẩm có  chất lượng tốt nhất với giá  cả thật hợp lý...

Sản  phẩm chúng tôi cung cấp cho quý khách toàn bộ đều là hàng xách  tay trực  tiếp từ Mỹ và những nước Châu Âu như: Pháp, Italy, Tây Ban  Nha,… Vì vậy  chúng tôi luôn cam kết và bảo hành tuyệt đối cho quý khách  trong thời  gian sử dụng.

 

  
      

  Chuyên cung cấp sỉ và lẻ Thời Trang Nam phong cách Hàn Quốc  
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