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MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

"Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu"

Lấy UY TÍN-CHẤT LƯỢNG làm phương châm hoạt động của trung tâm, bạn sẽ cảm thấy thật sự
hài lòng khi được phục vụ bởi đội ngũ Kỹ sư – Chuyên viên kỹ thuật – Thợ sửa chữa xuất sắc
giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử,điện lạnh với các dich vụ: Sửa chữa điều hòa,lắp đặt
điều hòa,bảo dưỡng điều hòa,sửa chữa tủ lạnh,sửa chữa máy giặt,sửa chữa bình nóng lạnh,sửa
chữa các thiết bị điện tử tivi,loa đài,âm ly…

Trung tâm điện lạnh miền bắc 24h (www.dienlanhmienbac24h.com.vn) còn đảm nhận tư
vấn thiết kế lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm cùng với sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia trong
lĩnh vực này sẽ giúp cho quý khách luôn có được sự lựa chọn hòan hảo nhất.

YẾU TỐ CON NGƯỜI

Sự thành công của một doanh nghiệp bất kỳ phụ thuộc vào yếu tố con người và cách thức quản
lý những con người ấy. Trung tâm điện lạnh miền bắc chúng tôi là tập hợp những cá nhân có
đầy đủ phẩm chất và kinh nghiệm để có thể tự tin đem lại cho quý khách hàng những dịch vụ
tốt nhất. Chúng tôi quyết định thực thi cam kết về các gói dịch vụ như sau:

Về sửa chữa : Thay thế cho khách hàng các linh kiên chính hãng,đảm bảo sự nguyên vẹn
sản phẩm của khách .

Về lắp đặt :Tuân thủ kỹ thuật lắp đặt do nhà sản xuất đưa ra,đảm bảo tính thẩm mỹ,tinh an
toàn cho người sư dụng.
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Về bảo dưỡng : Bảo dưỡng theo đúng quy trình với các thiết bị chuyên dụng mà các
chuyên gia đưa ra đối với mỗi loại thiết bị điện tử điện lạnh.

Về giá cả : Áp dụng chung cho tất cả mọi khách hàng theo một modem nhất định của
trung tâm.Mọi dịch vụ đều đảm bảo chất lượng,giá cả luôn thấp nhất so với thi trường.

Về bảo hành : Chúng tôi luôn bảo hành cho tất cả các loại dich vụ mà trung tâm đã làm và
thay thế cho quý khách hàng.

VAI TRÒ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Sự thành công của chúng tôi ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách hàng. Chính vì vậy
chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng nên hàng đầu, chịu trách nhiệm với khách hàng trong
mọi trường hợp do lỗi của trung tâm, luôn tiếp thu ý kiến của khách hàng để ngày càng củng cố,
hoàn thiện bộ máy hoạt động của chúng tôi.

Hãy để chúng tôi đến với các bạn. Với đội ngũ kỹ sư,chuyên viên kỹ thuật,thợ sửa chữa
giỏi sẽ sử lý tất cả những sự cố mà bạn đang gặp phải nhanh nhất.Các ban sẽ thấy sự tin
tưởng,sự phục vụ nhiệt tình,chu đáo phong cách làm việc chuyên nghiệp của trung tâm
chúng tôi.Chúng tôi không ngừng học hỏi và luôn lắng nghe những ý kiến góp ý kiến của
khách hàng để đem lại cho quý khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất.

Xin chân thành cảm ơn !!!

Bạn hãy truy cập vào website của trung tâm chúng tôi theo địa chỉ :
www.dienlanhmienbac24h.com.vn vậy thì bạn hãy nhấn vào menu danh mục để biết năng lực
của trung tâm.Các bạn cũng có thể tìm đến các bài viết chuyên sâu về điều hòa,tủ lạnh,máy
giặt để biết cách sử dụng cũng như những cách khắc phục sự cố đơn giản. Hãy để chúng tôi
phục vụ nhu cầu của bạn, mọi thông tin xin liên hệ :
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.

TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH MIỀN BẮC 24H (www.dienlanhmienbac24h.com.vn)

Trụ sở chính: Số 12 liền kề 15 khu đô thị Xa La-Hà Đông-Hà Nội.
Cơ sở 1: Số 39-Tổ 30-Thịnh Liệt-Hoàng Mai-Hà Nội.
Cơ sở 2: Số 44D ngõ 179 Nguyễn Thị Định-Cầu Giấy-Hà Nội.
Cơ sở 3: Số 65 ngõ 136 Thái Hà-Đống Đa-Hà Nội.
Cơ sở 4: 81 Lý Nam Đế-Hà Nội

Cơ sở 5: Số 272 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân -Hà Nội.
Cơ sở 6: Số 168 Kim Mã -Đống Đa - Hà Nội.
Cơ sở 7: Số 164 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm -Hà Nội

Email: info@dienlanhmienbac24.com
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