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Các nhà sản xuất và cung cấp đá viên trên thị trường hiện nay đang hết sức hoang mang khi
một bộ phận lớn đá viên cung cấp đang bị nhiễm bẩn. Theo báo cáo tại hội thảo, chỉ riêng 6
tháng đầu năm 2015 đã có 22 cơ sở sản xuất đá (chiếm 56,4% trong số được kiểm tra) vi phạm
bị chi cục kiểm tra và xử lý, phạt tiền gần 154 triệu đồng.

  

Vi phạm nhiều nhất là không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong quá
trình sản xuất, kinh doanh và vi phạm quy định về công bố sản phẩm.

  

Qua khảo sát, kiểm tra cho thấy nguyên nhân khiến phần lớnÂÂÂÂ nước đáÂÂÂÂ bị nhiễm vi
sinh là do đa số các nhà xưởng và vệ sinh ở các cơ sở (đặc biệt cơ sở sản xuất nước đá cây)
đều không đạt chuẩn; bao bì chứa đựng nước đá, phương tiện vận chuyển nước đá hết sức sơ
sài; một số cơ sở sản xuất vì tiết kiệm đã sử dụng nguồn nước ngầm để sản xuất nước đá nhưng
không qua xét nghiệm các yếu tố vi sinh.

  

ÂÂÂÂ 

  

  

ÂÂÂÂ 

  

Vậy doanh nghiệp cần làm gì để vừa đảm bảo an toàn vệ sinh đá mà vừa kinh doanh có lời.
Muốn tìm một doanh nghiệp uy tín, bạn hãy đến với 
Tập đoàn Hải Âu
chúng tôi. Hải Âu chuyên cung cấp các dòng 
máy làm đá
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với hơn 10 model khác nhau, tất cả đều được nhập khẩu từ Châu Âu nên có công nghệ sản xuất
đá viên một cách tự động và dễ vận hành. 
Máy làm đá Hải Âu có cách thức vận hành tự động và sau thời gian ngắn sẽ cho ra sản phẩm
đá sạch tinh khiết, không những không mất thời gian mà còn giảm thiểu được chi phí, tiết kiệm
được phần lớn năng lượng, bạn sẽ không còn phải ngồi để vận hành điều khiển máy nữa vì nó
hoàn toàn tự động
,sẽ không còn tốn nhiều thời gian và chi phí cho việc ngồi chờ đá viên, thay vào đó bạn chỉ việc
bấm nút và đi làm việc khác, khi đá đến thùng chứa đầy sẽ tự động ngừng lại. Quá dễ để tạo
nên những viên đá sạch mà tinh khiết để phục vụ cho gia đình và khách hàng của bạn
. Các sản phẩm 
máy làm đá viên
tinh khiết của Hải Âu công nghệ Italy, 
máy làm đá sạch
được đạt chuẩn ISO 9001:2015
. Không những vậy, sản phẩm 
máy làm đá
của Hải Âu tiết kiệm cho bạn lên đến 60% chi phí bỏ ra. Vậy bạn chần chừ gì nữa mà không
nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và sở hữu ngay chiếc máy làm đá viên tinh
khiết tuyệt vời này:

  

ÂÂÂÂ 

  

  

ÂÂÂÂ 

  

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

  

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
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Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

  

Showroom tại Hà Nội: Số 78 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  

Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168

  

Showroom tại TP.HCM:

  

Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4 , Tân Bình, TP HCM

  

Tel: 086.292.3070 - 0905.855.366

  

Showroom tại Vinh:

  

Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, KM2, Đại Lộ V.I Lê Nin

  

Tel: 03.8668.9256 - 0902.563.636

  

ÂÂÂÂ 
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