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ThÆ° ngá»•!

Kính gá»-i: Quý Khách Hàng!

Lá»•i Ä‘áº§u
tiên, thay máº·t cho Ban Quáº£n Trá»‹ và toàn thá»ƒ thành viên website: SangNhuong.com
xin gá»-i Ä‘áº¿n Quý Khách Hàng lá»•i chào
trân trá»•ng, lá»•i chúc sá»©c khá»•e và lá»•i cáº£m Æ¡n chân thành Ä‘áº¿n Quý Khách Hàng Ä‘ã
tin tÆ°á»Ÿng và sá»- dá»¥ng các dá»‹ch vá»¥ cá»§a website SangNhuong.com
trong suá»‘t thá»•i gian qua.

Kính
thÆ°a Quý Khách Hàng!

Công nghá»‡ thông
tin hiá»‡n nay Ä‘ang trá»Ÿ thành ngành công nghiá»‡p có tá»‘c Ä‘á»™ phát triá»ƒn cao nháº¥t
trong các ngành kinh táº¿ và Ä‘óng má»™t vai trò Ä‘áº¯c lá»±c thúc Ä‘áº©y nhanh sá»± phát triá»ƒn
kinh táº¿ cá»§a tháº¿ giá»›i trong tháº¿ ká»· 21. Trong thá»•i Ä‘áº¡i ngày nay, Internet là công
cá»¥ tìm kiáº¿m thông tin và quáº£ng cáo hiá»‡u quáº£ hÆ¡n báº¥t ká»³ phÆ°Æ¡ng tiá»‡n nào khác,
Ä‘ây là con Ä‘Æ°á»•ng Ä‘i Ä‘áº¿n thành công khi quý vá»‹ biáº¿t táº-n dá»¥ng hiá»‡u quáº£ các tính
nÄƒng cá»§a nó. Vì váº-y viá»‡c cáº-p nháº-t thông tin thÆ°á»•ng xuyên là vô cùng quan trá»•ng
và cáº§n thiáº¿t.

Quý Khách Hàng
thân máº¿n!

http://kienthucngaynay.info/anminhcom

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 7 April, 2020, 04:48

CÃ´ng ty TNHH MTV TM-DV Ã‚n Minh

Ä•Æ°á»£c xây dá»±ng vào tháng 3 nÄƒm 2006, SangNhuong.com là má»™t chuá»—i
há»‡ thá»‘ng website cáº-p nháº-t táº¥t cáº£ các thông tin, bài viáº¿t hay vá»• má»•i lÄ©nh vá»±c
trong cuá»™c sá»‘ng: Kinh táº¿, Công nghá»‡ thông tin &ndash; Ä•iá»‡n máy, Làm Ä‘áº¹p - Thá»•i trang
&ndash; Sá»©c khá»•e, VÄƒn Hóa - Giáo dá»¥c, Giao thông, Ä•iá»‡n thoáº¡i - Viá»…n thông, Du lá»‹ch Giáº£i trí - Thá»ƒ thao, Nông nghiá»‡p, ... sáº½ giúp Quý Khách Hàng có thá»ƒ tiáº¿p cáº-n dá»…
dàng nháº¥t và nhanh chóng nháº¥t vá»›i các nguá»“n thông tin. Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© nguá»“n nhân lá»±c
tráº», nÄƒng Ä‘á»™ng, các chuyên viên tÆ° váº¥n nhiá»‡t tình, tâm huyáº¿t vá»›i công viá»‡c và
có trình Ä‘á»™ chuyên môn cao, chuá»—i há»‡ thá»‘ng web SangNhuong.com Ä‘ã chính thá»©c ra
Ä‘á»•i trong sá»± cá»‘ gáº¯ng và ná»— lá»±c không ngá»«ng cá»§a Ban Quáº£n Trá»‹ cÅ©ng nhÆ° sá»± mong má»•i
và á»§ng há»™ cá»§a Quý Khách Hàng. Thông tin mà chuá»—i há»‡ thá»‘ng website SangNhuong.com
cung cáº¥p luôn Ä‘Æ°á»£c cáº-p nháº-t nhanh nháº¥t, liên tá»¥c nháº¥t Ä‘ang diêÌƒn ra sôi Ä‘ôÌ£ng
haÌ€ng ngaÌ€y &hellip;..do Ä‘ó ráº¥t chính xác và khách quan cao Ä‘á»™, giúp cho Quý Khách
Hàng không máº¥t nhiá»•u thá»•i gian Ä‘á»ƒ lÆ°á»›t web. Táº¥t cáº£ nhá»¯ng thông tin mà chuá»—i há»‡
thá»‘ng website SangNhuong.com cung cáº¥p luôn Ä‘Æ°á»£c cáº-p nháº-t nhanh chóng và má»›i nháº¥t,
há»‡ thá»‘ng thông tin luôn Ä‘Æ°á»£c cáº-p nháº-t 24/24h hàng ngày cùng vá»›i hình thá»©c trình
bày Ä‘áº¹p, áº¥n tÆ°á»£ng và ná»™i dung Ä‘a dáº¡ng, phong phú Ban quáº£n trá»‹ mong muá»‘n giá»›i
thiá»‡u tá»›i Ä‘á»™c giáº£ nhá»¯ng thông tin bá»• ích và má»›i nháº¥t trong má»•i lÄ©nh vá»±c cùng
các hình áº£nh cháº¥t lÆ°á»£ng nháº¥t.

Vá»›i sá»‘ lÆ°á»£ng khách tham quan thÆ°á»•ng nháº-t ráº¥t cao trên há»‡ thá»‘ng
chuá»—i website cá»§a SangNhuong.com cháº¯c háº³n Ä‘ây cÅ©ng là má»™t môi trÆ°á»•ng ráº¥t thuáº-n
lá»£i cho viá»‡c Ä‘áº·t banner quáº£ng cáo Ä‘á»ƒ giá»›i thiá»‡u vá»• công ty, dá»‹ch vá»¥, cÅ©ng nhÆ°
các sáº£n pháº©m cá»§a Quý Khách Hàng. Quáº£ng cáo vá»›i chuá»—i há»‡ thá»‘ng website SangNhuong.com
là má»™t trong nhá»¯ng cách mà báº¡n tiáº¿p cáº-n vá»›i má»™t sá»‘ lÆ°á»£ng Ä‘á»™c giáº£ lá»›n trên tháº¿
giá»›i internet ngày càng phát triá»ƒn rá»™ng kháº¯p và cÅ©ng nhÆ° là Ä‘á»‘i vá»›i các khách
hàng tiá»•m nÄƒng trong cuá»™c sá»‘ng thÆ°á»•ng nháº-t. Và Công Ty TNHH MTV TM &ndash; DV ÂN MINH
chính là Ä‘áº¡i diá»‡n chính thá»©c khai thác quáº£ng cáo Ä‘á»™c quyá»•n cá»§a SangNhuong.com.

Hình thá»©c trình bày sáng táº¡o, Ä‘á»™c Ä‘áo, chuyên nghiá»‡p, ná»™i
dung phong phú và Ä‘a dáº¡ng háº¥p dáº«n báº¡n Ä‘á»•c cùng nhá»¯ng thông tin có giá trá»‹, chuá»—i
há»‡ thá»‘ng website SangNhuong.com là cáº©m nang Ä‘iá»‡n tá»- không thá»ƒ thiáº¿u cá»§a má»•i ngÆ°á»•i
trong má»•i ngành, má»•i lÄ©nh vá»±c.
SangNhuong.com &ndash; Chá»£ rao váº·t miá»…n phí lá»›n nháº¥t
Viá»‡t Nam &ndash; Không chá»‰ là rao váº·t &ndash; Má»™t Ä‘á»‹a chá»‰ web tìm Ä‘Æ°á»£c táº¥t cáº£

Má»™t láº§n ná»¯a thay
máº·t Ban Quáº£n Trá»‹ website, chúng tôi xin kính chúc Quý Vá»‹ sá»©c khá»•e, háº¡nh phúc và
thành công.

Trân trá»•ng!

Má»•i quý khách tham
kháº£o Báº£ng giá quáº£ng cáo trên các chá»£ SangNhuong.com táº¡i Ä‘ây: Giá quáº£ng cáo
SangNhuong.com
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Ä•á»ƒ liên há»‡ quáº£ng cáo, Quý Khách Hàng hãy liên há»‡ Ä‘áº¡i
diá»‡n khai thác quáº£ng cáo Ä‘á»™c quyá»•n cá»§a SangNhuong.com:

Công Ty TNHH MTV TM &ndash; DV Ân Minh

Phòng giao dá»‹ch: 221/2 Tráº§n Quang Kháº£i, P. Tân Ä•á»‹nh ,
Q.1

Ä•iá»‡n thoáº¡i: (84)62911952

Email: quangcao@SangNhuong.com

Ä•á»ƒ Ä‘Æ°á»£c tÆ°
váº¥n vá»• dá»‹ch vá»¥ quáº£ng cáo phù há»£p nháº¥t cho quý khách!
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