Gia công

Nhận gia công các mặt hàng Thủy sản, Nông sản, Gia súc gia cầm, Đồ hộp,
Nước mắm theo đơn hàng và cho thuê kho.

Hiện nay Công ty chúng tôi nhận gia công hàng Thủy sản đông lạnh và cho thuê
kho lạnh với sức chứa lớn, địa điểm thuận lợi cho việc lưu thông và vận chuyển hàng
hóa.

Nhà máy của Công ty đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
như:ISO, HACCP, CODE EU ( Code DL 142, DL 364, DL 769, HK 156 và thị trường Hồi giáo
HALAL) và có Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho các mặt
hàng sơ chế, chế biến Thủy hải sản, Thịt Cá sấu, Nông sản, các mặt hàng khô các loại,
Đồ hộp….và hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến.

Đến gia công với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được phục vụ tận tâm, chu đáo,
thuận lợi; hàng hóa đảm bảo an toàn với chất lượng cao, giá cả cạnh tranh hợp lý, giúp
Quý khách tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Quý Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (APT.CO).

Địa chỉ: Lô 4-6-8 Đường 1A, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận
Bình Tân, TP. HCM.

Số điện thoại: +84 - 8 - 375 41 890
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Số Fax: +84 - 8- 375 41 800

Website: http://apt.com.vn

Người liên hệ:

1. Ông Mai Minh Vương- P.TGĐ

Số điện thoại: 01 225 030 394

Email: vuong.mm@apt.com.vn

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Phụ trách P.KHĐT .
Số điện thoại: 090 8 103 405
Email: tuyet.ntt@apt.com.vn

Trân trọng!
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