THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Khách Hàng,
Nước uống đóng chai nhãn hiệu LOBICO® ( trước đây là nhãn hiệu AQUALIFE ) được
sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Hoa Kỳ ( DOW WATER & PROCESSING
SOLUTIONS ) đã và đang được tiêu thụ trên thị trường từ năm 1998 - Đến nay đang
cung cấp nước uống đóng chai các loại cho trên 500 các Công Ty có vốn đầu tư nước
ngoài và Công Ty Việt Nam tại các Khu Công Nghiệp Tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà
Rịa Vũng Tàu và các Trường Học, Đại Lý tại các khu vực dân cư nêu trên.
Nhằm mục đích giúp các Doanh Nghiệp có nước uống đảm bảo chất lượng cho công
nhân, chúng tôi rất mong được phục vụ Quý Doanh Nghiệp với giá cả cạnh tranh để Quý
Doanh Nghiệp giảm được chi phí sản xuất trong kinh doanh và người tiêu dùng có được
nước uống đảm bảo an toàn với giá cả hợp lý.
Kính chúc Quý Doanh Nghiệp ngày càng phát triển và người tiêu dùng luôn có được sức
khỏe tốt trong cuộc sống.
Xin chân thành cảm ơn.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH LONG BÌNH

ABOUT US
Dear Customers,
LOBICO® drinking water bottled (formerly AQUALIFE brand) produced on US
technology line (DOW WATER & PROCESSING SOLUTIONS) has been on the market
since 1998 - Up to now Providing bottled water of all kinds to more than 500 foreign
invested companies and Vietnamese companies in Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria Vung
Tau Provinces and schools, distributors. residential areas mentioned above.
In order to help your company has quality drinking water for the workers , we are looking
forward to serving you with competitive prices so that you can reduce the cost of
production in business, and consumers have safe drinking water with reasonable prices.
We wish your company more and more development and consumers always have good
health in life.

Sincerely,
LOBICO Co,LTD
*Note: Thư chào hàng này được gửi cùng một lúc đến Quý Công Ty qua email và Bưu
Điện
This offer is sent at the same time to your company via the email and the post office.
Xin xem thêm ở mặt sau / Please turn over

