
    

                                                                 THƯ ĐỀ NGHỊ  HỢP TÁC 

                                    (v/v lập đại lý và phun phủ Polyerea-LineX ) 

           Kính gửi: Ban lãnh đạo Qúy Công ty …… 

                            Phòng kỹ thuật 

 
        Công ty Pacific xin trân trọng gửi lời cám ơn đến sự quan tâm thông tin về sản phẩm LINE-X do Mỹ sản xuất. Tôi xin 

được giới thiệu tóm tác các thông tin liên quan đến sản phẩm Line-X để quý công ty tham khảo về thông số kỹ thuật sản 

phẩm,kỹ thuật phun phủ,phạm vi ứng dụng,cách bảo quản,xử lý sản phẩm...Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với công ty 

Pacific,chúng tôi sẵn sàng hổ trợ giãi đáp. 

       Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Pacific,nhà phân phối nhượng quyền sản phẩm lớp phủ bảo vệ Line-X có nguồn 

gốc từ Mỹ.Chúng tôi, rất hân hạnh và cám ơn vì được tiếp nhận thông tin và trao đổi cùng quý công ty có ý định hợp tác 

mua hàng, lập đại lý phân phối,thuê thi công phun phủ lớp polyurea/polyurethane 2 thành phần....được sản xuất từ công 

ty LINE-X có xuất xứ nguyên bản từ Mỹ nhằm bảo vệ bề mặt vật liệu trong mọi tình huống và môi trường khắc nghiệt khác 

nhau tại Việt Nam,ứng dụng trong ngành xây dựng,vận tải thủy bộ,tàu đáng bắt cá xa bờ,dầu khí,nhà máy hóa chất,cơ khí 

các loại,kho bãi nhà máy chế biến dược phẩm,nông lâm thủy sản.Trang trại canh tác nuôi trồng nông thủy sản…..Bảo vệ bề 

mặt trang trí nội ngoại thất. 

      Chúng tôi,nghiên cứu rất kỹ lưỡng về điều kiện để áp dụng phun phủ LineX vào Việt Nam trên rất nhiều các loại bề mặt 

vật liệu khác nhau với các yêu cầu độ dày phun phủ khác nhau mỏng từ 0,5 mm cho đến dày hơn rất nhiều vẫn không 

thành vấn đề và rất thành công.Từ đó,chúng tôi đã sẵn sàng cho ra một giải pháp thi công một cách tốt nhất nhằm nâng 

cao giá trị  bảo vệ  bề mặt sản phẩm như chống thấm cao,đàn hồi tốt  tăng khả năng chịu lực tác động và va đập ,chịu ma 

sát mài mòn cơ học,kháng ăn mòn hóa học,giảm ồn,giảm nóng cho mái tole ,không rạn nứt,không bong tróc... bảo vệ bề 

mặt vật liệu bền bỉ theo thời gian,an toàn vệ sinh thực phẩm,dược phẩm theo tiêu chuẩn cho phép của FDA,USDA Hoa kỳ, 

cùng với sự lựa chọn nhiều màu sắc khác nhau đạt yêu cầu thẩm mỹ cao.Mong quí vị rất an tâm về chất lượng của chúng 

tôi và làm thỏa mãn nhu cầu của quý vị. 

      Chúng tôi rất mong sự quan tâm,trao đổi thông tin cùng Qúy vị. Được sự hợp tác,đồng hành tiêu thụ,phân phối của quý 

công ty với  giữa hai bên.Chúng tôi đề xuất các cách hợp tác để Qúy công ty xem xét, quan tâm bàn bạc. 

*Phương án 1: 

   -Pacific Chúng tôi sẵn sàng cho một chương trình đại lý nhượng quyền nhằm cung cấp hàng hóa,chuyển giao công nghệ 

phun phủ LineX cho quý vị để công ty của của Qúy vị được tiết kiệm chí phí tối đa nhất,đem lại hiệu quả cao nhất trong 

kinh doanh .Đại lý là chương trình triển khai ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi với các chính sách ưu tiên,ưu đãi đặc 

biệt ,tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh của quý công ty. 

*Phương án 2: 

   -Pacific Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, thi công phun phủ trọn gói cho sản phẩm,công trình,dự án lớn tầm cỡ quốc gia… của 

Qúy công ty và bảo đảm mọi chất lượng cần thiết cho sản phẩm phun phủ.Chúng tôi có khả năng tham gia đấu thầu phun 
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phủ số lượng lớn sản phẩm,công trình,dự án của Qúy vị nhằm nâng cao giá trị sản phẩm với  chất lượng tốt nhất cho Quý 

vị. 

   -Nếu Quý vị đồng ý giải pháp phun phủ  LineX của Pacific , chúng tôi sẽ tiến hành báo giá trên số lượng sản phẩm hoặc 

công trình ,dự án và được tính giá thành trên m2 bề mặt , mà quý vị đã cung cấp thông tin,địa chỉ cho chúng tôi.Qúy vị có 

thể cung cấp địa điểm thi công số lượng lớn,chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng thực tế để có giá chào 

thích hợp tốt nhất. 

   Pacific, Chúng tôi rất mong muốn đồng hành cùng quý công ty.Chúc chúng ta có mọi chương trình hợp tác tốt đẹp. 

   Thay mặt BGĐ Pacific rất hân hạnh được đón tiếp và cảm ơn Qúy công ty đã quan tâm đến sản phẩm LINE-X. 

    Qúy công ty vui lòng mở file đính kèm và xem website sẽ thể hiện dịch vụ cung cấp hoàn hảo sản phẩm Line-X của công 

ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển PACIFIC 

   Trân trọng kính chào! 

  

GĐ Nguyễn Trung Can 
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