
THƯ MỜI LÀM ĐẠI LÝ BÁN VÉ MÁY BAY 

 

CÔNG TY TNHH TV AN NHIÊN GIA LAI 

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ 
Mã số thuế: 5900742691 

Địa chỉ: 349 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, Tp. Plieku, T. Gia Lai 

Hotline (24/7): 0898373679 - 0901931368 

Website : annhienair.com 

 

Kính chào quý anh chị , chúc quý anh chị một ngày mới tốt lành ! 

Các anh chị đang chị đang cần tìm đại lý cấp 1 vé máy bay uy tín ? 

An Nhiên Gia Lai sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các anh chị. 

 

Tại sao nên lựa chọn An Nhiên Gia Lai? 

 

 Thủ tục nhanh gọn, hình thức ký quỹ từ 5 - 20 triệu các anh chị sẽ được : 

 

  Làm đại lý chính thức của An Nhiên với nhiều dịch vụ và ưu đãi hấp dẫn. 

  Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ bán vé máy bay miễn phí. 

  Cung cấp tài khoản và hệ thống xuất vé tốt nhất. 

  Hỗ trợ xử lý các sự cố ngoài sân bay. 

  Confirm Vé Côn Đảo, Phú Quốc ....giá tốt và cả khi hệ thống hết vé. 

  Nhân viên nghiệp vụ cao hỗ trợ  24 /7. 

  Công nợ chính xác, linh hoạt.  Hỗ trợ xuất hóa đơn . 

  Không áp doanh số cho đại lý và sẽ hỗ trợ tối đa về công nghệ, chiến lược 

kinh doanh, maketing để đại lý có doanh số cao nhất. 

... Còn rất nhiều dịch vụ hấp dẫn chờ anh chị khám phá. 

Em gửi anh chị bản hợp đồng và chính sách chiết khấu. Anh chị bớt chút thời gian 

tham khảo, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với em : 

Mr. Phúc – 0898 373 679 
Zalo : 0126 356 3333 Skype: Phuc.annhien 

Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý anh chị! 

https://sale-anhthuy-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1M8MgHwS2my_Y5KeN96CQV6y_P62Ma9hm2Csi0yw-bOY-0&key=YAMMID-39441555&link=http%3A%2F%2Fvetot.com.vn


 


