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Được sáng lập bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, Hải Âu Việt Nam là DN tiên phong trong
lĩnh vực sản xuất và phân phối máy làm đá viên sạch tinh khiết vì sức khỏe người dùng, giúp
các đơn vị kinh doanh tiết kiệm đến 60% chi phí.

  

  

Sản phẩm đa dạng, linh kiện cao cấp, tốc độ làm đá nhanh

  

Hiện Hải Âu Việt Nam đang cung cấp ra thị trường hơn 10 model máy làm đá viên tinh khiết
khác nhau với sản lượng sản xuất dao động từ 60kg cho tới 1,800kg đá trên ngày, tương ứng với
các model HA 60 cho đến HA 1800 nhằm đáp ứng được tối đa nhu cầu sử dụng đá sạch ngày
một tăng cao của khách hàng trên mọi miền đất nước.

 1 / 6

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://haiau.com/may-lam-da-hai-au-tren-bao-vietnamnet/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://haiau.com/may-lam-da-hai-au-tren-bao-vietnamnet/
https://plus.google.com/share?url=http://haiau.com/may-lam-da-hai-au-tren-bao-vietnamnet/
https://plus.google.com/share?url=http://haiau.com/may-lam-da-hai-au-tren-bao-vietnamnet/
http://haiau.com/tin-tuc/


An toàn, tiết kiệm với máy làm đá sạch Hải Âu
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 23:53

  

Máy làm đá viên tinh khiết Hải Âu có dây chuyền sản xuất được chuẩn hóa theo công nghệ của
Italy, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Để tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, các linh kiện cấu thành
của máy làm đá Hải Âu được lựa chọn kỹ càng từ những quốc gia có ngành công nghiệp hàng
đầu thế giới như Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, và Hàn Quốc với tem nhãn chứng nhận nguồn gốc
nhập khẩu rõ ràng.
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  Đặc biệt, máy làm đá Hải Âu chỉ mất trung bình từ 18 đến 24 phút cho một mẻ đá thành phẩmvới sản lượng sản xuất tối ưu nhờ vào cơ chế tự động hoàn toàn theo quy trình khép kín màkhông cần bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Bên cạnh đó, khoang bảo ôn chứa đá có thểdự trữ đá viên cả ngày khi khách hàng chưa có nhu cầu sử dụng mà không sợ bị tan chảy.  Hệ thống showroom tiện ích, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp  Hải Âu Việt Nam có hệ thống showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm quy mô rộng và thânthiện nhằm mang lại cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất khi được trực tiếp trải nghiệmvề sản phẩm. Bên cạnh đó, Hải Âu Việt Nam cũng hướng tới xây dựng dịch vụ chăm sóc kháchhàng hoàn hảo từ khâu tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng từ khi có nhu cầu tìmhiểu sản phẩm đến việc hỗ trợ giao hàng tận nơi và các dịch bảo hành, bảo dưỡng sau bánhàng chuyên nghiệp.  

  Với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi kế hoạch phát triển thương hiệu, bên cạnhviệc kiểm duyệt chặt chẽ chất lượng sản phẩm, Hải Âu Việt Nam đã triển khai thành công Trungtâm Bảo hành Hải Âu với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao, được đào tạo bài bản tại nước ngoàinhằm đưa đến khách hàng dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, và sửa chữa tốt nhất. Ngoài chế độ bảohành 24 tháng, Hải Âu Việt Nam là một trong số ít các doanh nghiệp nhận bảo trì trọn đời sảnphẩm máy làm đá viên tinh khiết do đơn vị mình sản xuất và phân phối.  Đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng  Ngoài việc được trang bị bộ lọc thô với công nghệ độc đáo giúp ngăn chặn tối đa tạp chất trướckhi đưa vào làm lạnh, máy làm đá Hải Âu còn giúp các đơn vị kinh doanh sản xuất ra nước đáviên sạch tinh khiết khi được tích hợp với bộ lọc nước tinh khiết RO.UV nhằm loại bỏ tối ưu cácvi khuẩn đường ruột có hại, hạn chế lượng tồn dư kim loại nặng, qua đó đảm bảo cho sức khỏengười dùng và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm từ nước đá bẩn.  
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  Giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm đến 60% chi phí  Hải Âu Việt Nam không chỉ tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm máy làm đá vì sứckhỏe cộng đồng mà còn có lợi thế tiết kiệm đến 60% chi phí so với giá mua nước đá bên ngoài,giúp các đơn vị kinh doanh nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và sinh lời.  
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  Hải Âu đã được bình chọn trong Top 100 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2015 do Hội Tiêuchuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn, mới đây doanh nghiệp cũng đã giànhgiải thường Sản phẩm tin cậy, Dịch vụ hoàn hảo, Nhãn hiệu ưa dùng năm 2016  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  Trụ sở Hải Âu Việt Nam tại Hà Nội:  Địa chỉ: Số 72, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.  Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989   Showroom Máy Làm Đá Hải Âu Hà Nội:  Địa chỉ: Số 78, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội  ĐT: 043.788.0246 – 0902.563.636 – 0913.102.168  Showroom tại Tp. Hồ Chí Minh:  Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình, TP HCM.  ĐT: 086.292.3070 – 0905.855.366  Showroom tại Tp. Vinh:  Tòa Nhà Trung Anh, KM 2, Đại Lộ V.I Lê Nin  Tel: (03) 8668 9265 – 0902.563.636     Theo:  Vietnamnet.vn    
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