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THƯ MỜI HỢP TÁC THÀNH LẬP
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN
(Ống thép mạ kẽm Ánh Hoà )
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Sắt Thép Ánh Hòa thành lập vào năm 2000 tiền thân là cửa
hàng sắt thép Ánh Hòa . Qua hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Sản Xuất Thương
Mại Sắt Thép Ánh Hòa đã tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao, tạo dựng
được lòng tin của khách hàng. Sản phẩm mang thương hiệu Ánh Hòa đã tạo được vị thế trên thị
trường đưa Ánh Hòa trở thành bạn hàng thân thiết của nhiều đơn vị trong ngành sắt thép.
Ngày 04/12/ 2015 Công ty quyết định thành lập Nhà Máy Sản Xuất Ống Thép Ánh Hòa Với mục
đích sản xuất và cung cấp các loại thép ống, Thép hộp, Thép vuông độc quyền mang tên sản phẩm
Ánh Hòa.Ống Thép Mạ Kẽm Ánh Hoà
- Cuối năm 2016, ngày 09 tháng 12 tất cả dây chuyền nhà máy Sắt thép Ánh Hòa đi vào hoạt động
với công suất 100.000 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu được nhập từ các nhà máy luyện cán thép chất
lượng cao, nguyên liệu đầu vào của công ty là nguyên liệu chính phẩm, có đầy đủ chứng từ kiểm tra
chất lượng cùng nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời cũng được QC của chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt
trên từng lô hàng, kiện hàng khi xuất kho theo tiêu chuẩn tham khảo JIS G3466, JIS G 3444 bằng
thiết bị đo kiểm hiện đại trước khi giao đến khách hàng.
Gần 20 năm xây dựng, tồn tại và phát triển, Công ty luôn mang sứ mệnh tạo dựng niềm tin vững chắc
cho tương lai. Mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.
-

Với định hướng đó, Ánh Hoà trân trọng gửi lời mời hợp tác kinh doanh tới các đối tác tiềm năng làm
Đại Lý Ủy Quyền Ánh Hoà trên toàn quốc, cùng Ánh Hoà chung tay góp phần tạo dựng “Giá Trị
Của Sự Bền Vững cho xã hội”
-

Phạm vi: Các tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam

-

Mô hình ĐLUQ:
 Mô hình đại lý 1S : mỗi tỉnh thành chỉ 1 ĐLUQ, nhượng quyền thương mại dòng sản phẩm
Ánh Hoà toàn KV hành chính Tỉnh, ( trừ Tp Hồ Chí Mình và Tỉnh Bình Dương )
 Mô hình 2S (Bán hàng) : ĐLUQ dòng sản phẩm Ánh Hoà.

-

Thời gian triển khai: Từ tháng 1/2019

-

Đối tượng: Tất cả doanh nghiệp, công ty, cửa hàng trên lãnh thổ Việt Nam có kinh nghiệm trọng
lĩnh vực kinh doanh, có đủ năng lực và mong muốn hợp tác kinh doanh các sản phẩm Ống Thép
Mạ Kẽm, VLXD Ánh Hoà
Kinh nghiệm trong lĩnh vực VLXD là một lợi thế

Danh mục hồ sơ cần cung cấp
1. Ảnh chân dung người đại diện (chụp theo kiểu CMT, cỡ 4cm x 6cm)
2. Bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu người đại diện
3. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của công ty & các chi nhánh (nếu có)
4. Báo cáo gửi thuế trong 3 năm gần đây

5. Báo cáo và xếp hạng doanh thu bán hàng, doanh thu từ dịch vụ, trong một năm gần nhất
6. Ảnh kích thước 21cm x 29.7cm (khổ A4) các địa điểm kinh doanh hiện tại (ghi chú địa chỉ cụ
thể)
7. Hồ sơ ứng tuyển ĐLUQ Ánh Hoà theo mẫu
8. Hồ sơ lô đất đang kinh doanh hoặc dự kiến làm ĐLUQ Ánh Hoà:
- Bản công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Đang KD hoặc Dự kiến )
-

Hợp đồng thuê đất công chứng hoặc giấy cam kết cho thuê của chủ đất (Trường hợp
không sở hữu đất) ( Đang KD hoặc Dự kiến )

-

Bản đồ thể hiện vị trí lô đất, khoảng cách tới các địa điểm lân cận (khu vực kinh doanh
các mặt hàng VLXD, sắt thép, khu dân cư, chợ, trường học…)( Đang KD hoặc Dự kiến )

-

Thông tin quy hoạch của lô đất do sở hoặc phòng Quy hoạch Tỉnh/Thành phố cấp. ( Đang
KD hoặc Dự kiến )

-

Hình ảnh của lô đất – ghi rõ địa chỉ cụ thể (góc nhìn từ phía trước, từ hai bên, từ mặt sau
và ảnh nhìn từ phía lô đất nhìn ra)

-

Bản vẽ sơ đồ mô tả hiện trạng khu vực của lô đất (giao thông, vỉa hè, cống ngầm, cột
điện, cây xanh, nhà xưởng, công trình phụ cận…)( Dự kiến )

9. Quyết định đồng thuận của các cổ đông chính về chủ trương hợp tác làm đại lý uỷ quyền Ánh
Hoà.
10. Giấy tờ chứng minh nguồn vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh ( sao kê số dư ngân hàng, giá
trị tài sản gắn liến với chủ, HĐ tín dụng ngân hàng v.v…)
Thời gian nhận hồ sơ:

Từ 20/12/2018 đến 01/02/2019

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được gửi theo đường bưu điện về địa chỉ sau:
Phòng Kinh Doanh :
Công Ty TNHH SX TM Sắt Thép Ánh Hoà
Địa chỉ : Một phần lô CN14 , ô số 7 , giáp đường D1, KCN Sóng Thần 3 , Phường Phú Tân , TP Thủ Dầu
Một , Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0918 904 000 Ms Dung ; 0918 904 018 Mr Hải , Email:kinhdoanhanhhoa@gmail.com
Bình Dương, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2018
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

