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THƢ MỜI HỢP TÁC 
Kính gửi: Quý khách hàng 

Đầu tiên, Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Thép Gia Long xin gửi đến Quý 

khách hàng đã, đang và sẽ tin dùng sản phẩm của Công ty chúng tôi lời chúc may mắn và thành công. 

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Thép Gia Long với Thƣơng hiệu “EURO-TRUSS®” là 

công ty hàng đầu chuyên sản xuất, tư vấn, thiết kế, thi công trọn gói hệ giàn kèo thép nhẹ trên toàn quốc 

trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhà thép tiền chế. Qua nhiều năm hoạt động, hệ khung kèo 

thép trọng lượng nhẹ EURO-TRUSS® của Công ty Thép Gia Long chúng tôi ngày càng phát triển và 

trở thành linh hồn của các hệ thống công trình, kiến trúc hiện đại. Hệ giàn kèo thép nhẹ EURO-

TRUSS® với các ưu điểm vượt trội: 

- Nhẹ hơn thép đen và các vật liệu khác từ 02 - 10 lần. 

- Nguyên liệu từ thép mạ hợp kim nhôm (Al) - Kẽm (Zn), trọng lượng nhẹ dễ nâng chuyển.  

- Trọng lượng hệ giàn kèo thép nhẹ khoảng 10 - 15kg/m2 vì thế giảm được trọng tải kết cấu phần mái 

xuống nền móng. 

- Nguyên liệu thân thiện với môi trường. 

Với các ưu điểm vượt trội trên của EURO-TRUSS® khó có đơn vị nào có thể thay thế được. 

Với phương châm “ Gia Long Steel – Uy tín tạo thƣơng hiệu” Công ty chúng tôi luôn muốn đem đến 

sự thành công cho mọi đối tác. Bởi chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của quý đối tác sẽ là sự thành 

công của chính Công ty chúng tôi. 

Qua đó, Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Thép Gia Long xin gửi lời mời hợp tác đến Quý 

khách hàng là các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân đã và đang quan tâm, mong muốn hợp tác cùng 

Công ty chúng tôi để thực hiện chung các hoạt động sản xuất, tư vấn, thiết kế, thi công trọn gói hệ giàn 

kèo thép nhẹ - một mảng chiến lược của chúng tôi trong thời gian hiện tại và tương lai sắp tới. Cùng thực 

hiện chung các hoạt động Đầu tư - Kinh doanh nhằm gia tăng giá trị và quảng bá thương hiệu chung cho 

cả hai bên. 

Dưới đây chúng tôi đề xuất 02 hình thức hợp tác: 

1. Hình thức hợp tác thứ nhất: Giải pháp thi công và lắp đặt trọn gói Hệ khung kèo thép nhẹ  

Euro -truss® G550 
* Đối tƣợng áp dụng: Tổ chức, Doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Nhà thầu 

* Công trình áp dụng: Dự án, biệt thự, nhà liền kề, nhà ở dân dụng,… 
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* Phạm vi áp dụng: Rộng khắp cả nước 

* Phƣơng thức ràng buộc: Các bên được sự ràng buộc với nhau bởi Hợp đồng Kinh tế (đối với 

Dự án, công trình lớn) và Hợp đồng tài chính (đối với các công trình nhà ở dân dụng). 

* Hình thức thanh toán: Theo thỏa thuận của 02 bên 

* Ghi chú: Giải pháp thi công trọn gói đã bao gồm vật tư, phụ kiện, phí vận chuyển và nhân công 

lắp đặt hoàn chỉnh. 

 

2.  Hình thức hợp tác thứ hai: Cung cấp vật tư khung kèo thép nhẹ Euro-truss® G550 (Bao gồm 

xà gồ C, mè, rui, phụ kiện bát, vít, tacke,…. ) 

* Đối tƣợng áp dụng: Nhà phân phối độc quyền, đại lý, khách hàng lẻ  

* Công trình áp dụng: Dự án, biệt thự, nhà liền kề, nhà ở dân dụng,… 

* Phạm vi áp dụng: Rộng khắp cả nước 

* Phƣơng thức áp dụng: Các bên được sự ràng buộc với nhau bởi các chính sách ưu đãi và chiết 

khấu hấp dẫn  

* Hình thức thanh toán: Theo thỏa thuận của 02 bên 

* Ghi chú: Chưa bao gồm chi phí vận chuyển và nhân công (Bên đối tác chịu phần thanh toán 

phí). 

Công ty chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý khách hàng các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cùng các 

chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, 

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Thép Gia Long rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và 

lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác. 

 

Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua: 

Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thƣơng Mại Thép Gia Long  

Địa chỉ trụ sở: 198 Võ Chí Công, Phƣờng Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 1900 966 919              

Email: phongkinhdoanh@eurotruss.com.vn 

Website: http://eurotruss.com.vn/ 

Xin trân trọng cảm ơn! 

  
Tổng Giám Đốc/Giám đốc 
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