Thư Ngỏ

Kính chào quý khách !
L

ời đầu tiên công ty Thiêm Phát xin gửi lời cám ơn đến khách hàng đã tin tưởng sản phẩm của chúng tôi trong thời gian qua,
rất mong quý khách tiếp tục ủng hộ công ty trong thời gian sắp tới …
Chúng tôi là công ty TNHH SX-TM-DV THIÊM PHÁT hoạt động từ năm 2002 đến nay ….có trụ sở tại 42 Phùng Hưng, phường 13,
quận 5, TP.HCM. Điện thoại: (08) 38.57 37 47 - P. kinh doanh: 08-39.51 61 62 – 39.51 63 02. Website: www.thiemphat.com.
Hiện chúng tôi đang hoạt động về lãnh vực sản xuất-kinh doanh vật tư ngành in, đặc biệt là in lụa(in lưới)
Các sản phẩm và dịch vụ của công ty phục vụ cho các ngành sản xuất có công đoạn liên quan đến in lụa như:
Điện tử (boad mạch), bao bì, kính-thủy tinh, may mặc (in áo, quần…), quảng cáo, gốm-men (gạch ceramic …) …, bao gồm:
1/ Vật tư ngành in:
+ Lưới in lụa: Leica (các thông số (cm): 16/ 24/ 32/ 35/ 39/ 43/ 47/ 49/ 53/ 59/ 61/ 71/ 77/ 80/ 90/ 100/ 120/ 140/ 150/ 165/ 180 …)
+ Vật tư: Khung in gỗ-nhôm/ keo chụp/ dao gạt mực …
+ Mực(gốc nước, dầu …) in vải, trợ chất …
+ Mực(gốc nước, dầu …) in nhựa:
- Chất nền là nhựa PVC(PVC, ABS, giấy, gỗ, mica …)
- Chất nền là nhựa PU(PU/ TPU/ da …)
- Chất nền là nhựa EVA(EVA, xốp)
2/ Máy in, thiết bị:
Chúng tôi cung cấp các loại máy in lụa(Taiwan, USA, Germany …) như sau:
+ Máy in sản phẩm dạng tấm, dạng cuộn, dạng khối …
+ Máy in sản phẩm là áo thun, hàng may mặc
3/ Dịch Vụ Chế bản, pha màu:
+ Thiết kế mẫu in
+ Căng lụa lên khung: chính xác lực căng
+ Chụp bản
+ Pha màu mực theo yêu cầu
4/ Dịch vụ in ấn-bao bì:
Nhận gia công các ấn phẩm: bao bì, nhãn, tem …
Bên cạnh việc kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình bán hàng
Phương châm của công ty THIÊM PHÁT là:

Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Là Mục Đích Phục Vụ Của Chúng Tôi

Quý khách nếu quan tâm vui lòng liên hệ:
- Cửa hàng: 42 Phùng Hưng, Phường 13, quận 5
ĐT: 08-38.57 37 47 – 38.53 94 37 / Email: thiemphatkd@yahoo.com
- Bộ phận kinh doanh:
Nh. viên kinh doanh: Mobil: 0918.32 34 60 / 0918.00 71 78
ĐT: 08-39.51 61 62 – 39.51 63 02
Email: thiemphatkd1@yahoo.com
Hoặc Email: thiemphatkd2@yahoo.com
Hàng in ấn, bao bì, quảng cáo: gặp chị Phượng 08-38.57 37 47 – 38.53 94 37
(Mọi ý kiến-thắc mắc : vui lòng gọi 0902.70 77 71)

