Trung Tâm Igl Coatings Được Chứng Nhận
Và Điểm Bán Lẻ Độc Quyền Của Igl Coatings

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.

TRUNG TÂM IGL COATINGS ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VÀ ĐIỂM BÁN LẺ ĐỘC QUYỀN CỦA IGL COATINGS
Bạn đang tìm kiếm một thương hiệu nổi tiếng thế giới về phủ sứ ceramic để vừa sử dụng cho trung tâm
detailing của mình và cũng để bán lẻ tại địa phương? Thế thì việc trở thành trung tâm được chứng nhận và
nhà bán lẻ độc quyền của IGL Coatings sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh chóng.

YÊU CẦU:
Phải sở hữu một doanh
nghiệp detailing đã được
đăng ký tại Việt Nam

Phải treo hộp đèn và bảng
hiệu IGL Master Applicator
(trả phí để được Vietnam
Car Care cung cấp)

Phải trưng bày tờ rơi và
tập gấp của IGL Coatings
tại trung tâm

Phải chủ động tìm kiếm
khách hàng trong khu
vực để thúc đẩy việc kinh
doanh các sản phẩm IGL
Coatings tại địa phương.

Phải chủ động quảng bá
thương hiệu Car Care Centre trên mạng xã hội

#1

Đơn đặt hàng ban đầu phải
trị giá ít nhất 50.000.000VND
đối với các sản phẩm của
IGL Coatings
Các đơn đặt hàng tiếp
theo phải trị giá ít nhất
25.000.000VND

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?
• Miễn phí khoá đào tạo ngay trung tâm của chúng tôi tại
Thành phố Hồ Chí Minh (miễn phí tối đa lên đến 2 tuần)

website của chúng tôi cũng như trên danh sách chính thức
của IGL Coatings.

• Được cung cấp các vật dụng hỗ trợ marketing (tờ rơi về IGL
Coatings cùng thương hiệu của bạn)

• Nhân viên của các bạn sẽ được trải qua một khoá đào tạo
và được nhận ‘Chứng chỉ về detailing và phủ sứ ceramic’

• Doanh nghiệp sẽ nhận một chứng chỉ Đối tác được công
nhận chính thức của IGL Coatings và sẽ được xuất hiện trên

• Nhận được mức chiết khấu cho các sản phẩm như sau:

Mức đặt hàng

Mức chiết khấu

100.000.000VND+

25% IGL và 50% CCC

50.000.000VND – 100.000.000VND

20% IGL và 35% CCC

25.000.0000 >50.000.000VND

15% IGL và 25% CCC

>25.000.000VND

10% IGL và 20% CCC

