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CÔNG VĂN THÔNG BÁO 

(V/v: Điều chỉnh giá sản phẩm) 

 

Kính gửi: Quý khách hàng, đại lý Công ty Bình Minh trên toàn quốc. 

Trước hết, Công ty cổ phần thiết bị an toàn Bình Minh xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý 

Khách hàng, những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ và sử dụng sản phẩm Camera Wisenet – Hanwha của chúng 

tôi trong suốt thời gian qua. 

Với sứ mệnh và tiêu chí mang đến cho Khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, trong suốt 

10 năm qua, Công ty cổ phần thiết bị an toàn Bình Minh đã không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng sản 

phẩm, uy tín của thương hiệu và duy trì giá bán ổn định trên thị trường. 

Từ tháng 10-2022 do tình hình kinh tế trong nước và thế giới biến động mạnh, tỉ giá USD đã tăng lên 

nhiều, dẫn đến chi phí sản phẩm tăng và giá vận chuyển cũng tăng theo. 

Do đó,  để đảm bảo kinh doanh có thể tiếp tục, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, 

đại lý. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022, Camera Hanwha sẽ điều chính giá bán hàng trên tất cả các sản phẩm. 

Chúng tôi tin tưởng rằng Quý khách hàng cũng đồng hành với chúng tôi để ượt qua những khó khăn này. 

Rất mong Quý khách hàng thông cảm cho việc tăng giá lần này và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các sản phẩm 

của công ty Bình Minh chúng tôi. 

Công ty cổ phần thiết bị an toàn Bình Minh xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng. 

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và thành đạt! 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

Công ty Bình Minh 
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