
 

 

                                                  Các bước để trở thành đại lý của Line-X 

(Lớp Phủ Bảo Vệ) 

Trước cơ hội nhượng quyền thương mại LINE-X, quý vị sẽ thấy những gì khiến LINE-X có sự tách biệt: các đại 

lý của chúng tối và sự cống hiến của chúng tôi cho sản phẩm và dịch vụ tầm cỡ thế giới. Nếu quý vị thích học hỏi 

những kỹ năng mới, làm việc trong một ngành công nghiệp phát triển nhanh và sẵn sàng cho một thách thức thú 

vị hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay!  

Quý vị muốn biết các bước tiếp theo để trở thành đại lý của Line-X ? Dưới đây là 10 bước nhanh chóng và dễ 

dàng để mở riêng cho quý vị một đại lý LINE-X. 

1. Gửi yêu cầu trực tuyến mẫu & nhận thông tin cơ bản mở đại lý 

_ Mẫu đính kèm trên Website:pacific-linex.vn 

 

2. Thực hiện cuộc gọi đánh giá năng lực với đại diện Line-X Việt Nam  

_ Điện thoại: 08 66823131,0913971008.    

-EMail: info@linex.com ;trungcan64@gmail.com. 

-website:pacific-linex.vn 

 

3. Xem xét đánh giá chương trình 

_ Bản trả lời các câu hỏi cơ bản của Line-X 

 

4. Xem xét các hồ sơ dữ liệu tiết lộ của đại lý 

_ Catalog và thông tin khác  

 

5. Phê duyệt đại lý 

_ Mẫu hợp đồng đại lý do công ty PACIFIC phê duyệt 

 

6. Tham gia “Ngày Khám Phá”  

_ Tham quan các công trình đã thi công,sản phẩm mẫu 

 

7. Trao tặng nhượng quyền thương mại làm đại lý 

               

                LỚP PHỦ BẢO VỆ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PACIFIC 
Vănphòng:87 – 89 Đường Số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng , 

 Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

ĐiệnThoại:(08) 66823131       Hotline:0913971008      

Email:info@linex.com.vn       Website:pacific-linex.vn 
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_ Bản nhượng quyền do công ty PACIFIC trao tặng  

 

8. Tham gia khóa đào tạo cho đại lý mới - tuần thứ 1 

_ Tại công ty PACIFIC và nơi Đại lý cấp 2 chọn hoặc tại Line-X  Mỹ  

 

9. Tìm vị trí cửa hàng đại lý trong lãnh thổ của bạn 

_ Các đại lý công ty PACIFIC  

 

10. Xây dựng thiết kế đại lý mới và đào tạo kỹ thuật. 

_ Tại công ty PACIFIC  

 

Xin chúc mừng quý vị đã sẵn sàng để mở đại lý ! 

                                                                                

                                                                                                        Pacific, ngày    tháng   năm 2017 

                                                                                                                         Gíam đốc 

                                                                                 

 




