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DỰ ÁN VỚI ĐỐI TÁC – CƠ HỘI HỢP TÁC KINH DOANH
Tại Vietnam Car Care, chúng tôi đã liên kết chặt chẽ với nhiều đối tác trên khắp Việt Nam để hỗ trợ và cùng
nhau phát triển vững mạnh. Vietnam Car Care là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm và công cụ chăm
sóc xe của IGL Coatings cũng như của Car Care Centre tại Việt Nam.
Nếu doanh nghiệp của bạn là trung tâm bảo dưỡng, detailing xe; kênh bán hàng thương mại điện tử hay
cửa hàng tại điểm… và đang tìm kiếm các sản phẩm độc quyền để phân phối tại khu vực địa phương của
mình tại Việt Nam, thì sản phẩm của IGL Coatings và Car Care Centre hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí đó.

VIETNAM CAR CARE SẼ HỖ TRỢ GÌ CHO DOANH NGHIỆP?
• Chúng tôi có sẵn 3 chương trình hợp tác khác nhau để doanh
nghiệp chọn lựa sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.
• Hỗ trợ về mảng marketing (Vietnam Car Care có sẵn đội
ngũ thiết kế, nội dung, lập trình viên, chuyên gia SEO và
nhiều hơn nữa)
• Hàng loạt các sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới sẽ được
chiết khấu cho đối tác với mức giá đặc biệt.
• Liên tục có các chương trình đào tạo và hỗ trợ - Vietnam
Car Care tổ chức các chương trình đào tạo hằng năm với sự

tham gia của các chuyên gia đến từ Mỹ, Đức và Singapore.
• Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhân viên giàu kinh
nghiệm của Vietnam Car Care đến từ Mỹ, Philippines và cả
Việt Nam. Các học viên sẽ được nhận chứng chỉ của Hiệp hội
Detailing Quốc tế và được trải qua quá trình học việc cùng
với các detailer giàu kinh nghiệm đến từ Đức.

ĐỐI TÁC VỚI CÁC ĐẠI LÝ XE HƠI
Chúng tôi đã làm việc với rất nhiều đối tác trong ngành công nghiệp xe hơi trên khắp Việt Nam. Vietnam Car
Care đã thực hiện detailing và phủ sứ ceramic bảo vệ xe hơi bằng IGL Coatings cho các hãng xe lớn. Một số
đối tác hiện tại của chúng tôi có thể kể đến là Bentley, Lamborrghini, Range Rover và Jaguar.
Tại Anh và Mỹ, việc các đại lý xe hơi giới thiệu cho khách hàng các gói phủ bảo vệ sơn khi bán một chiếc xe
mới cho khách là hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy, chúng tôi mang chương trình đối tác này đến với tất
cả các đại lý xe hơi ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng cách giới thiệu với khách hàng của các bạn về các gói phủ sứ ceramic bảo vệ của chúng tôi, bạn có thể
yên tâm rằng chiếc xe bạn bán cho khách hàng sẽ luôn trông nổi bật và được bảo vệ trong nhiều năm.
Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ xe hơi tại Việt Nam. Nhân viên của chúng tôi
đến từ Anh, Philippines và cả Việt Nam. Kể từ năm 2015 đến nay, Vietnam Car Care đã thực hiện nhiều gói
phủ sứ ceramic cho hơn 3500 chiếc xe, chỉ tính riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. IGL Coatings là hãng duy
nhất trên thế giới đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015, và sản phẩm của IGL Coatings đã từng giành rất nhiều
giải thưởng trên khắp thế giới.
Chúng tôi cung cấp khoá đào tạo cho các kỹ thuật viên dịch vụ của bạn để giúp doanh nghiệp của bạn có thể
đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo của Anh về detailing và các dịch vụ chăm sóc xe hơi khác. Khách hàng của
bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng cao nhất có thể của dịch vụ.

