
Thép Trí Việt - Công ty cung cấp thép hộp uy 

tín, chất lượng 
 

(Báo Xây dựng) - Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nền công nghiệp, 
các xí nghiệp, nhà máy dần mở rộng các hoạt động sản xuất. Thép Trí Việt 
với nhiều năm kinh nghiệm đang dần khẳng định là một trong những công 
ty chuyên sản xuất và kinh doanh các vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép 
hộp uy tín. 

Thép Trí Việt với mục tiêu hướng đến sự bền vững, hiện là một trong những 
đơn vị được số lượng lớn khách hàng tin tưởng và chọn mua hàng đầu miền 
Nam. 

Thị trường sắt thép đang ngày một phát triển 

Sắt thép hiện hữu trong cuộc sống ở tất cả mọi nơi, trong từng đồ vật nhỏ 
nhất. Thép hộp là một trong những sản phẩm không thể thiếu tại các công trình 
cầu cống, công trình xây dựng, cơ khí chế tạo,... Nhu cầu về xây dựng, lắp đặt, 
vận chuyển hiện nay đều tăng cao, vì thế sắt thép là không thể thiếu. Vì vậy, 
việc tìm một đại lý cung cấp thép hộp chất lượng là điều mà hầu hết nhà thầu 
và khách hàng quan tâm. 

Thép Trí Việt - Công ty cung cấp thép hộp uy tín hàng đầu miền Nam 

 

https://theptriviet.com.vn/
https://theptriviet.com.vn/thep-hop/


Công ty Thép Trí Việt hiện là một trong những đơn vị cung cấp thép lớn hàng 
đầu miền Nam. Với nguồn lực mạnh cùng số lượng lớn sản phẩm sẵn có, phục 
vụ cho hàng ngàn công trình lớn nhỏ trải dài khắp khu vực, tạo được sự an tâm 
và tin tưởng của khách hàng. 

Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm, Công ty Thép Trí Việt đang dần trở thành 
chỗ dựa vững chắc cho hầu hết các đối tác. Thép Trí Việt đặt mục tiêu làm việc 
và sứ mệnh mang đến cho khách hàng những chính sách hỗ trợ sẵn sàng với 
nhiều ưu đãi hấp dẫn. 

Ngoài thép hộp, Thép Trí Việt còn cung cấp những sản phẩm, vật liệu trong xây 
dựng với giá cả cạnh tranh hàng đầu thị trường. 

Thép Trí Việt - Địa chỉ cung cấp thép hộp chất lượng 

 

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng, 
Thép Trí Việt hiện đang là một trong những đơn vị cung cấp thép hộp giá rẻ, 
chất lượng. 

Với tiêu chí tận tâm - uy tín - trách nhiệm, Thép Trí Việt luôn cam kết mang đến 
cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối và dần trở thành một điểm đến đáng tin 
cậy cho những lần hợp tác lâu dài. Đến nay, Thép Trí Việt đã luôn giữ được vị 
trí lớn mạnh trên thị trường và đã hợp tác với hàng ngàn đơn vị lớn nhỏ. 



Đến với Thép Trí Việt, khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn về chất lượng và 
giá cả. Cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình và có kinh nghiệm tay nghề cao sẽ 
luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ khách hàng tận tình. 

 

Bên cạnh đó, Công ty Thép Trí Việt luôn luôn sắp xếp nhân sự trực hotline 
24/24 để khách hàng có thể liên hệ ngay khi có thắc mắc về giá cũng như cách 
chính sách bán hàng khác. Công ty cam kết mang đến cho khách hàng sự hài 
lòng nhất trong quá trình tìm hiểu và sử dụng sản phẩm. Chỉ cần yêu cầu, đơn 
hàng của quý khách sẽ được sắp xếp và vận chuyển, giao hàng nhanh chóng, 
tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng. Đặc biệt, chính sách miễn phí giao 
hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn. 

Khách hàng liên hệ trực tiếp cửa hàng để có thể tận mắt chứng kiến cũng như 
tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác. Tại đây luôn có đội ngũ nhân viên am 
hiểu về chuyên môn giới thiệu và tư vấn ngay. Vì vậy, hợp đồng mua bán sẽ 
được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. 

Thép Trí Việt luôn tự hào là đại lý cung cấp thép hộp uy tín, chất lượng, có 
mạng lưới hoạt động của đơn vị cũng phủ sóng ở hầu hết phía Nam. 

Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ số hotline hoặc tìm hiểu thêm tại: 
https://theptriviet.com.vn/ 

Thông tin mua hàng Công ty tôn thép Trí Việt: 



Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5-6, F Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương, phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ 3: 16F đường 53, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông, F Tân Thới Hòa, quận Tân phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Địa chỉ 5: 3/135, ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình 
Dương 

Hotline mua hàng: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50 

Email: theptriviet@gmail.com 

Website: https://theptriviet.com.vn/ 

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/thep-tri-viet-cong-ty-cung-cap-thep-hop-
uy-tin-chat-luong-337739.html 

Xem thêm: 

Thép Trí Việt - Đơn vị cung cấp thép hình uy tín 

Thép Trí Việt - đại lý cung cấp thép hình uy tín, chất lượng  

Thép Trí Việt - đại lý cung cấp thép hình uy tín, chất lượng 

Thép Trí Việt - đại lý cung cấp tole lợp mái uy tín, chất lượng 

Thép Trí Việt - Đại lý cung cấp xà gồ uy tín, chất lượng 

Thép Trí Việt cung cấp tôn lợp mái uy tín, chất lượng 

https://www.facebook.com/theptriviet/ 

https://twitter.com/theptrivietvn/status/1556567409276129281 

https://www.tumblr.com/blog/view/theptrivietvn 

https://www.pinterest.com/pin/917045542848131017/ 

https://linkhay.com/link/5549377/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-sat-thep-tri-

viet 

https://www.metroflog.co/theptriviet 

https://mastodon.social/web/@theptriviet 
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https://baomoi.com/thep-tri-viet-dai-ly-cung-cap-thep-hinh-uy-tin-chat-luong/c/43421792.epi
https://baoangiang.com.vn/thep-tri-viet-dai-ly-cung-cap-tole-lop-mai-uy-tin-chat-luong-a340165.html
https://tuoitrethudo.com.vn/thep-tri-viet-dai-ly-cung-cap-xa-go-uy-tin-chat-luong-203157.html
https://baoxaydung.com.vn/thep-tri-viet-cung-cap-ton-lop-mai-uy-tin-chat-luong-337751.html
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https://biztime.com.vn/dailytheptriviet 

https://band.us/band/88114554 

https://ello.co/theptrivietvn 

https://www.linkedin.com/in/dailytheptriviet/ 

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=_DDV_cAAAAAJ 

https://www.buzzfeed.com/theptriviet 
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