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BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý Khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của công
ty . Thể theo lời đề nghị,chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý Khách hàng bản chào giá sản phẩm và
dịch vụ như sau:
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LEN ACRYLIC





Độ cao sợi : 7 mm
Chất liệu : 100% Len Acrylic
Mật độ sợi: 2.0 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

1.200.000

1.650.000






Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% Len Acrylic
Mật độ sợi: 2.3 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

1.540.000

2.080.000






Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% Len Acrylic
Mật độ sợi: 2.6 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

2.050.000

2.720.000






Độ cao sợi : 11 mm
Chất liệu : 100% Len Acrylic
Mật độ sợi: 3.0 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

2.650.000

3.550.000

M2

1

2.750.000

3.780.000

LEN LÔNG CỪU





Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% Len lông cừu
Mật độ sợi: 2.6 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.
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1

8






Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% Len lông cừu
Mật độ sợi: 3.0 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

3.050.000

4.150.000






Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% Len lông cừu
Mật độ sợi: 115.000 nút/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công theo
tiêu chuẩn Handknots.

M2

1

3.870.000

5.250.000

SỢI TƠ VISCO (SỢI GIẢ LỤA)





Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% sợi Visco
Mật độ sợi: 3.6 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

3.750.000

5.080.000






Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% sợi Visco
Mật độ sợi: 4.3 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

6.750.000

9.130.000






Độ cao sợi : 10 mm
Chất liệu : 100% sợi Visco
Mật độ sợi: 5.8 kg/m2
Quy chuẩn : Dệt thủ công, có
lớp vải đế chống ẩm mốc.

M2

1

8.630.000

11.650.000







Thảm dệt công nghiệp:
Độ cao sợi : 8 mm
Chất liệu : sợi tổng hợp.
Mật độ sợi: 1.05 kg/m2
Khổ rộng: (4m x 25md)/1 cuộn

M2

200

380.000

520.000

I. Những điều kiện kèm theo của bảng giá:
1. Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT (10%).
2. Báo giá trên là giá giao hàng tại Kho của Hàng Kênh (tại: An Thọ, An Lão, Tp.Hải Phòng).
Đối với những đơn hàng từ 03 tấm, hoặc 15m2 trở lên, sẽ giao tại địa chỉ của Đại lý (Kho của đại
lý). Những trường hợp khác phải có sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên.
3. Bảng giá trên có hiệu lực trong 06 tháng hoặc khi có báo giá mới.
II. Quy chế đại lý:
a. Điều kiện:

2

- Là những đơn vị, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong ngành nội thất, tư vấn kiến
trúc, designer, cửa hàng bán sofa hoặc những sản phẩm decor nội thất...
- Cung cấp đăng ký kinh doanh (bản sao) để làm hợp đồng đại lý; hoặc giấy tờ tương đương.
- Để đáp ứng việc bán hàng của Đại lý cần có những công cụ tối thiểu liên quan bao gồm: 01 cặp
màu len (>300 màu); 03 mẫu sản phẩm. Hàng Kênh sẽ cung cấp cho đại lý qua hình thức ký quỹ
là: 30.000.000 VND ( Ba mươi triệu đồng ./.). Việc ký quỹ này nhằm đảm bảo đại lý có trách
nhiệm bảo quản công cụ bán hàng; và đồng thời cũng là tiền đặt cọc khi đại lý phát sinh đơn
hàng (Chi tiết sẽ có trong hợp đồng đại lý)
- Đối với những đại lý có thể trưng bày sản phẩm tại showroom hoặc văn phòng: tối thiểu 02 sản
phẩm (kích thước tiêu chuẩn 1.65m x 2,4m; hoặc kích thước khác không dưới 3m2/1 tấm...). Mẫu
sản phẩm trưng bày có 2 hình thức:
* Đại lý sản phẩm trưng bày bán và thanh toán như một đơn hàng.
* Nhà sản xuất cung cấp sản phẩm cho đại lý thông qua hình thức ký quỹ: tùy thuộc vào
số lượng sản phẩm mà đại lý muốn sử dụng; hình thức này đại lý có thể linh động thay mới mẫu
sản phẩm:
- Với những sản phẩm đại lý yêu cầu dệt theo kích thước, design riêng đại lý phải thanh
toán như một đơn hàng thông thường.
- Đại lý có thể chọn những mẫu sản phẩm có sẵn mà nhà sản xuất đưa ra: trong trường
hợp này đại lý chỉ phải thanh toán 70% giá trị hàng hóa trước (số tiền này có thể được đại lý tạm
thanh toán bằng tiền kỹ quỹ, và đảm bảo trả bù vào kỹ quỹ đủ khi phát sinh đơn hàng), và sản
phẩm có thể được đổi nếu sau thời gian trưng bày không bán được.
b. Quyền lợi:
- Được áp dụng mức giá ưu đãi dành cho đại lý.
- Được cung cấp thêm mẫu sản phẩm (50x50 cm) sau đơn hàng đầu tiên: 02 mẫu.
- Được cung cấp catalogue in sẵn,
- Được phép dùng, quảng bá tài liệu trên các website của Hàng Kênh.
- Được công bố danh sách đại lý trên trang: thamdecor.com ; hangkenhrugs.com
- Được phát triển các kênh bán hàng và kết hợp với Hàng Kênh để cùng quản lý khách hàng.
- Được áp dụng cách chương trình giảm giá sản phẩm khi lấy hàng có sẵn tại ( Chi tiết theo cụ
thể từng thời điểm và số lượng mà đại lý có nhu cầu )
- Được xét thưởng doanh số theo Quý, Tháng (Chi tiết theo từng giai đoạn, và các điều khoản
nêu rõ trong hợp đồng đại lý).
Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty, rất mong nhận được phản
hồi, đóng góp xây dựng của Quý vị, hy vọng hợp tác lâu dài, bền vững !
TM. CÔNG TY
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