
Công ty cổ phần thiết bị văn phòng
Mai Hoàng

Hiện tại, Công ty cổ phần thiết bị văn phòng Mai Hoàng vẫn đang cung cấp dịch vụ
cho thuê máy photocopy tại các Quận HCM và các tỉnh lân cận Long An, Bình Dương,
Bình Phước, Đồng Nai. Với 10 năm kinh nghiệm máy in, máy photocopy và dịch vụ
khách hàng, Công ty cổ phần thiết bị văn phòng Mai Hoàng đảm bảo sẽ mang đến
cho tất cả khách hàng của mình, dù lớn hay nhỏ, những thiết bị tốt nhất với dịch vụ
nhanh chóng, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Khi sử dụng dịch vụ của Mai Hoàng nếu
máy photocopy có vấn đề, công ty sẵn sàng đổi máy mới cho khách hàng để không
làm mất thời gian cũng như không bị mất chi phí phát sinh.

Sau hơn 20 năm hoạt động và 10 năm tập trung vào dịch vụ thuê máy, hiện tại khách
hàng sử dụng dịch vụ thuê máy của chúng tôi có cả những công ty, tập đoàn, cơ
quan lớn trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tập trung, luôn cố gắng cải
tiến chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ và tốc độ dịch vụ tốt hơn để thỏa mãn yêu
cầu của khách hàng, đồng hành với khách hàng để cùng nhau phát triển

Đơn vị cơ sở hạ tầng mạnh của chúng tôi bao gồm một đội ngũ các chuyên gia lành
nghề và các Kỹ sư tận tâm hỗ trợ chúng tôi phát triển trong thế giới có thẩm quyền.
Chúng tôi luôn chú ý đến chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi
là chi phí hiệu quả và kịp thời.

Website Công ty cổ phần thiết bị văn phòng Mai Hoàng
https://maihoangphotocopy.com/
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Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chúng tôi Mai
hoàng

1. Ngành thiết bị văn phòng (máy photocopy – máy in – mực
in – dịch vụ liên quan sau bán hàng)

Mai hoàng cung cấp Máy Photocopy chính hãng với chất lượng tốt nhất, mang đến các dòng
Máy Photocopy đời mới nhất cho khách hàng. Mai hoàng luôn không ngừng cải tiến các giải



pháp cho văn phòng, dịch vụ cho thuê máy photocopy, dịch vụ cho thuê máy in giúp tiết kiệm
chi phí in ấn và quản lý chi phí tối ưu nhất.

● Dịch vụ thuê máy photocopy chuyên nghiệp

Đây hiện là mảng kinh doanh cốt lõi của chúng tôi. Với dải sản phẩm đa dạng về cả
cấu hình và mức giá  chúng tôi thực hiện luôn đảm bảo uy ín – kinh phí tiết kiệm tối
đa nhất cho quý khách hàng, đảm bảo mang tới cho quý khách những chất lượng
dịch vụ cho thuê máy photocopy và chất lượng máy photocopy tốt nhất

● Dịch vụ thuê máy in tốt nhất tại việt nam

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ đầy đủ Với hơn 10 năm kinh nghiệm chung, các Kỹ sư Dịch
vụ của chúng tôi đều được Nhà sản xuất đào tạo theo tiêu chuẩn mà bạn có thể yên
tâm và có thể yên tâm khi biết rằng sản phẩm dịch vụ cho thuê máy in của chúng tôi
dành cho bạn đang ở trong tay an toàn uy tín chất lượng chuyên nghiệp nhất.

● Phân phối sản phẩm thương hiệu Ricoh – toshiba – Hp – Canon…

Chúng tôi chuyên phân phối máy In Ricoh – toshiba – Hp – Canon… chính hãng, hàng
mới nguyên đai linh kiện, giá cạnh tranh. bảo hành chính hãng, giá ưu đãi nhất. cung
cấp đa dạng giải pháp thiết bị văn phòng dành cho doanh nghiệp.

● Cung cấp dịch vụ sau bán hàng

Hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi đã, và đang triển khai
dịch vụ sau bán hàng cho các khách hàng của mình trên toàn quốc, với đội ngũ kỹ
thuật viên đông đảo…

2. Ngành hàng băng keo các sản phẩm về băng keo

https://maihoangphotocopy.com/cho-thue-may-photocopy-gia-re-tai-tphcm/
https://maihoangphotocopy.com/cho-thue-may-in/


Công ty băng keo việt nhật được thành lập từ năm 2010 với sứ mệnh nhập khẩu, sản xuất và
phân phối băng keo, thiết bị máy móc sản xuất băng keo

Lấy thương hiệu là Băng keo việt nhật https://bangkeovietnhat.vn Băng keo việt nhật
là một trong các nhà sản xuất băng keo Trong giá sỉ có uy tín và chất lượng hàng đầu

Băng Keo việt nhật sản xuất số lượng lớn các loại sản phẩm sau: Băng keo trong,
băng keo đục, băng keo dán thùng, In băng keo theo yêu cầu, Băng keo vải, băng keo
Simili, Băng keo nhôm, Băng keo Mouse Xốp, Băng keo điện, Băng keo Nano, Băng
keo giấy, Băng keo hai mặt, Băng keo văn phòng phẩm, Màng PE,.. băng keo giấy da
bò, băng keo điện, băng keo giấy…dùng trong sản xuất công nghiệp. Băng keo giấy,
băng keo 2 mặt, băng keo Mút xốp, Băng keo in logo, in chữ. Băng Keo Giấy Kraft,
băng keo da bò, túi PE trong, túi PE màu…dùng trong bảo quản sản phẩm công
nghiệp.
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