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Chào mừng quý khách đã đến với Công ty chúng tôi.

Kính gửi quý khách hàng gần xa. Công Ty Cổ Phần Thương MạiThảo Hùng chúng tôi xin gởi
lời chúc sức khỏe và vạn sự thuận lợi nhất đến với quý khách hàng. Sau đây Công ty chúng tôi
xin giới thiệu sơ lượt quá trình hoạt động của Công ty.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại THẢO HÙNG có mặt trên thị trường trong nghành máy chế biến
gỗ đã hơn 10 năm qua, với sự tâm huyết của những người có kinh nghiệm trong ngành máy chế
biến gỗ, trải qua sự sàng lọc và góp ý từ phía khách hàng. Đến nay, Công Ty chúng tôi là một
trong những nhà cung cấp máy chế biến gỗ lớn và uy tín tại thị trường Việt Nam. Với các sản
phẩm đa dạng của các nhà sản xuất máy chế biến gỗ đến từ những quốc gia có nền công
nghiệp chế tạo máy tiên tiến như Ý, Đức, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc...
Chúng tôi cung cấp tất cả các chủng loại máy phục vụ ngành gỗ như máy bào bốn mặt,
máy chà nhám thùng từ 600mm 2 trục đến chà nhám 1m3, 2 trục, bào hai mặt, máy ghép
ngang, ghép dọc, bào thẩm, bào cuốn, đục mộng vuông,đánh mộng dương, mộng âm,
máy lạng veneer, hệ thống dây chuyền sơn, hệ thống hút bụi...

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp máy chế biến gỗ đã qua sử dụng nhập khẩu từ các nước như
Ý, Đức, Nhật, Đài Loan....

Với đội ngũ kỹ thuật trong nghề lâu năm cộng với phương châm bảo hành và chăm sóc khách
hàng chu đáo và rộng rãi trên toàn quốc, chúng tôi là một nhà cung cấp đáng tin cậy cho quý
khách hàng. (Phương châm của chúng tôi là: UY TÍN LÀ HÀNG ĐẦU). Vậy rất mong sự ủng
hộ nhiệt tình của quý khách hàng gần xa.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẢO HÙNG

B479 Quốc Lộ 1A, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cửa hàng trưng bày: B479 Quốc Lộ 1A, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM.
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Hotline: Mr. Hùng 0913.71 56 46 - Ms. Thảo 0918.872.777 ( Gặp Liên hệ)

Tell: 083 7157 688

-

Fax: 083 7157 689

Email: thaohungmaygo@gmail.com
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