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Lời ngỏ ! 
Lời đầu tiên Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Khí Thành Đạt xin gửi đến quý khách hàng, đối tác lời 
chào trân trọng và lời chúc thành đạt. 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện đang trên đà tăng mạnh. Từ đầu tháng 3/2018 đến nay, nhiều vùng trên 
nước ta phải trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt là  thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, 
do đó, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và  sinh hoạt tăng cao. Theo dự báo, tình hình nắng 
nóng sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp nên có khả năng hệ thống điện quốc gia sẽ gặp khó khăn trong 
việc cung cấp điện..

Biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay là sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tránh lãng phí. Bên 
cạnh đó, ngoài giải pháp thực hiện tiết kiệm điện nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho sản 
xuất, kinh doanh và sinh hoạt gia đình, chúng ta nên nghiên cứu giải pháp tự cung cấp nguồn điện. 

Hiện nay, solar farm chính là  giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng 
mặt trời (hay còn gọi là điện mặt trời) đang là xu hướng phát triển của thế giới. Việc sử dụng điện mặt 
trời có các ưu điểm sau:

- Đây là nguồn năng lượng tái tạo, vĩnh cửu, không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch: 
than đá, dầu mỏ,…
- Giúp tiết kiệm chi phí tiền điện do không sử dụng nguồn điện lưới, ngoài ra còn có thể bán phần điện 
dư, không sử dụng hết cho ngành điện đối với các hệ thống điện mặt trời nối lưới.
- Không chi phí vận hành, chi phí bảo trì thấp.
- Thân thiện môi trường, trong quá trình vận hành không gây ra tiếng ồn và khói bụi.
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Khí Thành Đạt : Nhập khẩu phân phối, bán sỉ, lẻ tất cả các loại thiết bị, 
phụ tùng, vật tư điện mặt trời.
- Cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành, bảo hành bảo trì các 
dự án lớn nhỏ về điện năng lượng mặt trời.
- Thành Đạt – là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam – cho hãng Solar: OSD công nghệ Đức và 
Iniverter Deye công nghệ Hoa Kỳ.

Nay công ty chúng tôi trân trọng gửi đến khách hàng thư ngỏ này với mong muốn Quý công ty có 
thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm khách hàng thân thiết mới. Nhằm hướng tới phục vụ cho nhu 
cầu của khách hàng, hiện công ty chúng tôi đã trạng bị đầy đủ tất cả máy móc thiết bị cũng như nhân 
công được đào tạo bài bản.Với đội ngũ các bộ CNV có trình độ tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm 
trong ngành solar farm . Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới 1 công ty thứ 3, là công ty bảo hiểm PICC và 
chứng nhận bảo vệ môi trường, xử lý rác thải quốc tế WEEE. Vậy nên chúng tôi cam kết sẽ cung cấp 
những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất đến Quý công ty với phương châm “Đáp ứng sự 
kỳ vọng của khách hàng là sự thành công của chúng tôi ”Thời gian và hình thức thanh toán linh hoạt, 
đáp ứng nhanh, đặc biệt giá cả hoàn hảo nhất mang tính cạnh tranh cao trên thị trường là một trong 
số các yếu tố tạo nên uy tính của chúng tôi. 

Với thế mạnh về chất lượng và uy tính trên thị trường Thành Đạt tin sẽ mang đến sự hài lòng nhất cho 
khách hàng khi đến với chúng tôi. Khi Quý công ty hay khách hàng có nhu cầu hợp tác cùng chúng tôi xin 
vui lòng liên hệ :

NGUYEN PHAN THOI THE     CEO - 0987 69 69 66

NGUYEN NGOC TUAN     SALE MANAGER -  0862 260692 

Chân thành cảm ơn đến Quý công ty đã quan tâm tới lời ngỏ này - Trân trọng kính chào !”

CEO OFFICE:

19 Lê Hồng Phong, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn 
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