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Eurostellar được vinh danh là một trong những công ty Séc – Việt thành 

công nhất tại Séc, Top 10 Thương hiệu xuất sắc Việt Nam 2019, Top 100 

Thương hiệu Tin cậy năm 2020, Secutech Vietnam 2018, CIMIF 

Campuchia 2019, Vietbuild 2020 và nhiều giải thưởng cao quý khác.
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EUROSTELLAR tại Châu Âu:

Trụ sở tại Prague, Czech. 

Giao lưu và cộng tác với các nhà sản xuất, 

nhà phát triển sản phẩm, nhà đầu tư đến từ

Czech, Đức, Ý, Anh, Pháp, Hà Lan, Áo,...

Hơn 20 Đối tác công nghệ.

Đội ngũ gồm 5 nhân sự giàu kinh nghiệm.

Eurostellar tại Châu Á – Thái Bình Dương:

Trụ sở tại TP.HCM, Việt Nam

Mạng lưới trên 280 Đối tác tại Việt Nam, Malaysia, 

Singapore, Thailand, Cambodia, Myanmar, Lào, Đài

Loan…

Hơn 1000 dự án thành công

Đội ngũ gồm 10 nhân sự trẻ, năng động.

Thị trường và mạng lưới hoạt động



Đại diện Các Hãng và

Nhà sản xuất EU

Tiếp cận thị trường, xúc

tiến thương mại

Đảm bảo chất lượng

sản phẩm và dịch vụ

tương đương với EU.

Dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn

Giải đáp thắc mắc

Bảo hành bảo trì

Trở thành nhà cung cấp

giải pháp công nghệ hàng

đầu khu vực Đông Nam Á

Cung cấp cho khách hàng, đối tác

giải pháp công nghệ trọn vẹn, chất

lượng và hiệu quả.

Tập trung vào giải pháp công

nghệ cao. Hỗ trợ Đối tác trong

việc tiếp cận và phát triển

Vai trò của Eurostellar



Cùng các cơ quan, tổ chức



Huấn luyện, trao đổi và chuyển giao



European Technology Day



Cung cấp các giải pháp tích hợp



CUNG CẤP CÁC 

GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ TIÊN TIẾN



TỪ CÁC HÃNG CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi hầu hết đến từ các nước Châu Âu như Cộng hòa 
Séc, Đức, Italia, Áo, Hà Lan, Pháp và hơn thế nữa. Chúng tôi cung cấp cho bạn những 

công nghệ tiên tiến với các chức năng đa dạng may đo, bảo mật đáng tin cậy đi kèm hiệu 
suất ổn định và độ bền độ hoàn thiện cao cấp, mà chúng tôi tự hào là đại diện và phân 

phối tại Khu vực Đông Nam Á.



ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP ĐA DẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Các giải pháp của chúng tôi được xây dựng từ những công nghệ tiên tiến, chất lượng hàng đầu
Châu Âu phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng, vô cùng bảo mật theo chuẩn EU và nhất là dễ

dàng sử dụng. Thiết kế sang trọng, vượt thời gian sẽ là điểm nhấn và đáng tự hào cho mỗi

Công trình của bạn!

Nhà ở Tòa nhàBiệt thự Nhà máy

Khu đô thịCơ quan

Ngân hàng

Cửa hàng Nhà hàng Nông nghiệp

Kho bãi

Nhà ga, sân bay



AN NINH AN TOÀN

KIỂM SOÁT RA VÀO



Báo động chống trộm

Hãng công nghệ an ninh lớn nhất Czech và TOP đầu

châu Âu trong suốt hơn 30 năm qua, có mặt trên 85

Quốc Gia. Chuyên cung cấp các giải pháp báo động,

báo cháy, camera, kiểm soát ra vào, báo động ô tô, tự

động hóa,giám sát và quản lý an ninh tập trung. MADE

IN EU, Bảo hành toàn cầu 05 năm và là sản phẩm chủ

lực của Eurostellar tại khu vực Đông Nam Á.

Báo động Jablotron đi kèm với ứng dụng

MyJABLOTRON Miễn phí và phần mềm thông tin liên

lạc Jablotron, nhận được vô số giải thưởng và giải

thưởng. Báo động Jablotron đạt An ninh Cấp 2 Lớp II và

phù hợp với EN-50131, CSN và hơn thế nữa.

GIẢI PHÁP AN NINH ĐẾN TỪ CHÂU ÂU



Báo cháy, ngập, khí gas

CHÁY NỔ: Một cảm biến xác định khói hoặc nhiệt độ tăng lên
trong phòng. Báo động lập tức kích hoạt còi báo động và thông
báo cho Trung tâm tiếp nhận báo động, nơi sẽ triệu tập lực
lượng cứu hỏa.

NGẬP LỤT, RÒ RỈ NƯỚC: Một máy dò ghi nhận rò rỉ nước và
hệ thống đóng nguồn cung cấp của nó. Bằng cách này, lũ lụt có
thể xảy ra và thiệt hại lớn hơn có thể được ngăn chặn.

RÒ RỈ KHÍ CO: Máy dò phát hiện rò rỉ khí gas và còi báo động
lớn tiếng cảnh báo bạn trước khi sức khỏe của bạn bị đe dọa.

RÒ RỈ KHÍ GAS:Một máy dò có thể nhận ra sự rò rỉ của các khí
dễ cháy như khí tự nhiên, propan và butan. Hệ thống ngay lập
tức kích hoạt báo động, đóng nguồn cung cấp khí và kích hoạt
thông gió.

VỠ KÍNH: Máy dò âm thanh và vỡ kính có thể phát hiện bất kỳ
cửa sổ hoặc cửa kính nào bị vỡ mà không cần kích hoạt cảnh
báo lỗi khi cốc hoặc chai lạnh của bạn rơi ra ngoài. Nó sẽ bảo
vệ bạn chống lại kẻ trộm ngay khi chúng phá cửa nhà bạn.

KHẨN CẤP: Trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào như bị trộm,
có vấn đề về sức khỏe, hỏa hoạn hoặc được trợ giúp, Bạn có
thể dễ dàng nhấn nút để kích hoạt báo động âm thanh hoặc tự
động quay số cho gia đình hoặc cảnh sát của bạn. Nó cũng
được sử dụng để báo động im lặng. Nó là hoàn hảo cho những
người lớn tuổi. trẻ em hoặc giao dịch viên ngân hàng.



Định vị, bảo vệ, giám sát ô tô

Tận hưởng cảm giác thoải mái khi luôn biết bạn
đã để xe ở đâu. Bạn cũng có thể sử dụng ứng
dụng MyJABLOTRON, ứng dụng này sẽ hiển thị
cho bạn vị trí hiện tại của xe, quãng đường hoặc
mức tiêu thụ nhiên liệu của bạn. Hệ thống báo
động của chúng tôi không chỉ có thể bảo vệ ô tô,
mà còn bảo vệ các đoàn lữ hành, xe tải và máy
nông nghiệp.

Jablotron cũng giúp giám sát các phương tiện
của bạn. Kiểm soát vị trí, mức tiêu thụ nhiên liệu
và lịch trình thời gian của các phương tiện của
bạn. Bạn có thể dễ dàng giám sát phương tiện
của mình và ghi nhật ký nhờ ứng dụng
MyJABLOTRON.



Access Control & Intercoms

Hệ thống kiểm soát truy cập của bạn sẽ
không bao giờ giống như trước đây. Với
Eurostellar, bạn đang làm việc với một trong
những hệ thống kiểm soát truy cập Eu made
mạnh mẽ và đáng tin cậy, dễ cài đặt và các
chức năng và công nghệ ấn tượng. Chúng
tôi cung cấp cho bạn EU được thực hiện với
bảo hành 3 năm và các công nghệ nhận
dạng khác nhau như mật mã, RFID (EM,
Mifare, Wiegand, proximity), Bluetooth, NFC,
FingerPrint ID, Ailen ID, Palm ID, Face ID
với AI và nhiều công nghệ Keyless.

Kiểm soát ra vào, chuông cửa màn hình



Camera giám sát & VMS

Thiết bị giám sát của Provision-ISR, bao gồm các dòng
camera khác nhau, được thiết kế đặc biệt để giúp người
lắp đặt tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng
của họ. Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bất kỳ
loại khách hàng nào: từ những người tìm kiếm một dòng
camera quan sát chuyên nghiệp có thể đảm bảo chất
lượng hình ảnh tốt nhất, đến những người tìm kiếm điều
kiện giá tốt nhất, mà không quên những người phải đối
phó với “cài đặt đặc biệt ”nhu cầu!

Sản phẩm được thiết kế và sử dụng công nghệ của
Israel, sản xuất theo nhà máy Provision IRS tại Trung
Quốc và Server dữ liệu đặt tại Châu Âu bảo mật theo
tiêu chuẩn EU.



Nhận diện khuôn mặt AI

Giải pháp nhận dạng khuôn mặt nhanh nhất
được sản xuất tại Đức, MODIVISION là sự
kết hợp của Máy ảnh 3D và Công nghệ AI
với chất lượng cao và thiết kế vượt thời gian.
MODI đang cung cấp cấp độ tiếp theo của hệ
thống kiểm soát truy cập và không cảm ứng,
vốn hợp thời trong tình hình bùng phát này.
MODIVISION cung cấp các giải pháp khác
nhau cho văn phòng, tòa nhà, trường học.
bệnh viện, trung tâm mua sắm, sân bay và
tất nhiên là các khu công nghiệp.

GIẢI PHÁP FACEID NHANH NHẤT THẾ GIỚI



Quản lý bãi đổ xe thông minh

Hệ thống Quản lý Bãi đậu xe, Autogard Eco Park II là

thế hệ mới của hệ thống quản lý bãi đậu xe trả tiền

bằng mô-đun tiện lợi và hệ thống thu phí đậu xe, phù

hợp với mọi quy mô bãi đậu xe từ các dự án nhỏ nhất

đến phức tạp, trung tâm mua sắm và thành phố.

Các thành phần của hệ thống có thể được tách rời và

kết hợp lại, mang lại lợi ích về tính linh hoạt và đa

dạng trong việc sử dụng, làm cho EcoParkII trở thành

một hệ thống hoàn hảo để ứng dụng ở mọi quy mô.

Hệ thống được sản xuất tại EU với bảo hành 2 năm.

AUTOGARD spol. s ro được chứng nhận theo tiêu

chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.Sản

phẩm của chúng tôi được công nhận bởi TÜV SÜD.



Trung tâm An ninh 24/7

Jablonet là một thành viên của tập đoàn JABLOTRON, cung cấp giải

pháp quản lý an ninh tập trung lớn nhất và mạnh mẽ nhất Cộng hòa

Czech, kết nối định vị và phản ứng nhanh cho các tòa nhà, căn hộ,

nhà máy, cá nhân. Phù hợp cho các công ty bảo vệ, doanh nghiệp,

kênh chuỗi, khối chính phủ và công an.

Giải pháp giám sát tốt nhất của Trung Âu. Đang điều hành hơn 300

Trung tâm Tiếp nhận Báo động (ARC) hoặc Hệ thống Giám sát

Trung tâm trên khắp thế giới. Trung tâm Bảo mật là nền tảng tổng

thể cho tất cả các thiết bị, hệ thống độc lập về An ninh và An toàn

được kết nối trong một. Khi kích hoạt báo động ở một vị trí, ARC

cũng nhận được tín hiệu và phân bổ lực lượng đặc nhiệm thích hợp

để hỗ trợ người dùng của họ và kiểm soát thiệt hại. Jablonet là một

phần của tập đoàn Jablotron và điều hành ARC lớn nhất, bao phủ

99,5% đất nước Séc kết nối hơn 80.000 hệ thống.



Internet of Things

Smart home, Smart Building



Smart Home

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH THỰC THỤ

Bạn đã từng quen thuộc với bất kỳ ngôi nhà thông

minh nào trên thị trường. Bạn có bất kỳ chức năng

hoặc nhiệm vụ nào mà ngôi nhà thông minh của

bạn không thể làm được. Bạn có thể nghĩ về chúng

tôi, Nhà thông minh LOXONE. Giải pháp nhà thông

minh và tự động hóa thực sự có trụ sở tại Áo và

sản xuất từ Đức. Chúng tôi có tất cả những gì bạn

cần: Tự động hóa, Điều khiển, Chiếu sáng, An

toàn, Liên lạc nội bộ, Kiểm soát ra vào, Âm thanh,

Đa phương tiện, Làm mờ, Làm mát, Sưởi ấm, cửa

tự động, hồ bơi thông minh, phòng xông hơi khô,

phòng tập thể dục, ... và hơn thế nữa.



Smart Office

Ngay cả khi bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ

hay hợp tác lớn, giải pháp văn phòng thông

minh của chúng tôi sẽ tùy chỉnh cho bạn.

Chúng tôi cung cấp quản lý Thời gian & Tiếp

viên Thông minh ,. kiểm soát phòng họp, tích

hợp với Kiểm soát ra vào, Giám sát nhân viên,

an toàn tòa nhà và tự động hóa thông minh.

Giải pháp thông minh của chúng tôi cũng kiểm

soát ánh sáng, điều kiện không khí, chói mắt

bằng các công nghệ lấy con người làm trung

tâm. Nơi làm việc không căng thẳng và đội ngũ

sáng tạo và tập trung hơn.



Smart Building

Tòa nhà thông minh không còn là một ý tưởng
nữa, với Eurostellar'technologies, chúng tôi
giúp bạn kiểm soát toàn bộ tòa nhà và hàng tá
nhiệm vụ mỗi ngày.

Quản lý bãi đậu xe, Quản lý kiểm soát ra vào,
Kiểm soát thang máy, Hệ thống PA, Chiếu
sáng, Kiểm soát nhiệt độ, Màn sáo, hệ thống
tưới nước, an toàn cháy nổ, Camera quan sát
và hơn thế nữa. Tất cả những gì bạn cần làm
là cho chúng tôi biết bạn cần gì.

Các giải pháp chúng tôi cung cấp cũng được
phát triển và sản xuất ở Châu Âu.

BUILDING SECURITY | BUILDING MANAGEMENT | SMART FUNCTION



Chiếu sáng công nghiệp

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, tự hào trở
thành nhà sản xuất chiếu sáng quốc gia lớn
nhất và dẫn đầu thị trường phụ kiện chiếu
sáng công nghiệp trên thế giới, Trevos
Lighting đang cung cấp nhiều loại phụ kiện
chiếu sáng công nghiệp và trong nhà.

Nhờ các công nghệ hiện đại nhất và sự gắn
bó trong công việc, chúng tôi sản xuất các
sản phẩm chất lượng cao mang ánh sáng
vào cuộc sống của tất cả khách hàng tại hơn
60 quốc gia trên thế giới. Trevos light với 10
năm + Tuổi thọ, Sản xuất tại EU và 5 năm
bảo hành,đạt các tiêu chuẩn: ENEC, CSN,
HACCP,ATEX, ISO, DLG, EAC,..



CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG, NGHỆ THUẬT, CẢNH QUAN, TRANG TRÍ ĐẾN TỪ CHÂU ÂU

Tự hào là nhà sản xuất thiết bị

chiếu sáng lâu đời nhất tại cộng

hòa Czech, các sản phẩm LED

dân dụng thích hợp cho nhà ở,

cửa hàng, văn phòng, tòa nhà,

cảnh quan. Sử dụng vật liệu cao

cấp, trong đó có thủy tinh

Bohemia trứ danh nước Tiệp

Khắc, bảo hành 05 năm.

Chiếu sáng cao cấp



Hệ thống âm thanh HiFi & Hi-End

Hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc sáng tạo các sản

phẩm đi từ những sản phẩm âm thanh tốt đến chất

lượng cao và tuyệt vời nhất.

Ngay từ đầu, quadral đã đại diện cho việc theo đuổi sự

khéo léo kỹ thuật - một kết quả mà bạn chắc chắn có

thể nghe và cảm nhận. Với thiết kế bốn cạnh, các sản

phẩm của chúng tôi thích ứng hài hòa với mọi loại môi

trường sống - điều mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy.

loa bốn bên mang đến trải nghiệm trung thực, chân

thực về văn hóa âm thanh ở cấp độ cao nhất.

Tự hào là một trong những nhà sản xuất thiết bị nghe

nhìn lớn nhất CHLB. Đức, Quadral là thành viên của

Tập đoàn LOXONE Group từ 2020.

LẮNG NGHE SỰ KHÁC BIỆT

Chúng tôi phát triển, thiết kế và chế tạo loa âm thanh cao cấp. Với niềm đam mê và kinh nghiệm.



GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ ĐẶC THÙ

CHUYÊN DỤNG



Giám sát nhịp thở trẻ em

Jablotron Nanny - Thiết bị giám sát nhịp 

thở cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sản xuất tại 

Châu Âu

Ngăn ngừa hội chứng ngưng thở, đột tử 

khi ngủ của trẻ nhỏ. Sản phẩm cực kỳ 

hiệu quả được cấp chứng nhận toàn cầu 

sử dụng trong các phòng hộ sinh,bệnh 

viện.



Bảo vệ biên giới, khu vực lớn

Các hệ thống phát hiện xâm nhập theo chu vi PERIDECT + được

chứng nhận và hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn EN

và khả năng kỹ thuật của chúng đã được Cơ quan An ninh Quốc

gia phê duyệt. Sản phẩm của chúng tôi bảo vệ chu vi của các nhà

máy điện, nhà tù, sân bay dân dụng và quân sự, nhà máy, cũng

như các trung tâm mua sắm, căn hộ và các ứng dụng khác có nhu

cầu bảo mật cao.

Hệ thống gồm các cảm biến xung chấn lắp đặt trên các rào chắn

hoặc ngầm, giúp xác định đột nhập chính xác từng vị trí, bảo vệ an

ninh cho các khu vực quan trọng như solar farm, nhiệt điện, nhà

máy, khu công nghiệp, khu quân đội, sân bay, biên giới.Sản xuất tại

Châu Âu, tuổi thọ trên 10 năm.

SIEZA là nhà sản xuất hệ thống an ninh truyền thống hoạt động

trên thị trường từ năm 1991 và có mặt tại hơn 50 quốc gia.

GIẢI PHÁP BẢO VỆ BIÊN GIỚI, SOLAR FARM, NHÀ MÁY, KHU QUÂN SỰ, SÂN BAY



Nông nghiệp công nghệ cao

CleverFarm cung cấp các giải pháp tiên tiến cho
nông dân. Tầm nhìn của chúng tôi là mang lại hoạt
động canh tác bền vững, có lợi nhuận và thân
thiện với môi trường cho toàn thế giới. Tham vọng
của chúng tôi là giúp cả thế giới chấp nhận Nông
nghiệp Chính xác. Sản phẩm của chúng tôi có thể
được sử dụng bởi tất cả mọi người, bất kể bạn là
một trang trại gia đình nhỏ hay một công ty lớn.

Nền tảng quản lý canh tác chính xác, sử dụng các
cảm biến IoT quan trắc các điều kiện môi trường,
tích hợp dữ liệu vệ tinh giúp tự động hóa hoàn
toàn các hoạt động nông nghiệp, tiết kiệm nước
tưới, vật tư, điện năng và nhân tiền đề cho xuất
khẩu các nước EU, G7. Sản xuất tại Cộng hòa
Czech, Châu Âu.



Bodycamera và mobile video

Giảm thiểu bạo lực, gân hấn tấn công người thi
hành công vụ, thu thập bằng chứng, ghi nhận
sự việc, định vị nhân sự, hỗ trợ từ xa, bảo vệ
tuyến đầu.

Bằng cách bảo vệ và hỗ trợ các chuyên gia
tuyến đầu trong nhiều lĩnh vực với các thân
máy ZEPCAM đáng tin cậy và dễ sử dụng khi
nó thực sự quan trọng. Zepcam là nhà sản xuất
máy ảnh đeo trên người hàng đầu và giải pháp
video di động đến từ Hà Lan được hơn 2000
người dùng chuyên nghiệp sử dụng, có mặt tại
hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.



Chiếu sáng mặt đất sân bay

Công ty dẫn đầu thị trường châu Âu, GOMINTEC
đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, chuyên cung
cấp các giải pháp sân bay công nghệ cao, cung
cấp đầy đủ các thiết bị Chiếu sáng mặt đất sân
bay, chiếu sáng sân đỗ và Thiết bị hỗ trợ mặt đất
cho máy bay và trực thăng. Hàng trăm dự án trên
khắp thế giới cung cấp Giải pháp Sân bay
Gomintec-AES với nền tảng vững chắc nhất để
hoàn thành thành công các dự án quan trọng và
đòi hỏi khắt khe nhất về Sân bay.



Thành phố thông minh

Nền tảng thành phố thông minh Invipo

Giao thông thông minh, chiếu sáng đô thị,
giám sát an ninh, chuyển đổi số, quản lý hành
chính công trên cùng một siêu ứng dụng mà
có thể vận hành tại trung tâm và trên từng điện
thoại của người dân. Giải pháp đến từ Châu
Âu được sử dụng trên 50 thành phố và quốc
gia toàn cầu.



HỢP TÁC CÙNG 

CHÚNG TÔI



▪ MADE IN EU – Bảo chứng cho chất lượng!

▪ Công nghệ HÀNG ĐẦU, hoàn thiện CAO

▪ Không quảng cáo sai sự thật, đánh tráo khái niệm

▪ Chính sách bảo vệ người tiêu dùng theo luật EU.

▪ Thể hiện dấu ấn riêng và đẳng cấp của Chủ đầu tư

▪ Đón đầu đối thủ bằng những vượt trội và tin cậy.

▪ Nâng cao uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng của NPP

▪ Giải pháp cao cấp với giá cả phù hợp

▪ Việt hóa hoàn toàn, thân thiện người dùng

▪ Một điểm dừng cho tất cả công nghệ.

▪ Hợp tác lâu dài, cam kết chặt chẽ

TẠI SAO CHỌN SẢN PHẨM CHÂU ÂU ?



NHÀ PHÂN PHỐI ĐỐI TÁC ỦY NHIỆM ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC EUROSTELLAR



▪ Chỉ cung cấp các giải pháp công nghệ chất lượng thật, được minh chứng.

▪ Là Đại diện độc quyền khu vực, có thẩm quyền và nghĩa vụ

▪ Giảm các chi phí nhập khẩu, tồn kho, vận chuyển.

▪ Dễ dàng giao tiếp và hỗ trợ tận tình

▪ Thấu hiểu và lắng nghe phản hồi từ khách hàng đối tác

▪ Hỗ trợ quá trình bảo hành, bảo trì, đổi trả thay thế sản phẩm

▪ Hỗ trợ miễn phí vật phẩm marketing (Brochure, leaflet)

▪ Ưu đãi đến 40% khi mua thiết bị DEMO

▪ Nắm bắt được xu thế và định hướng của Nhà sản xuất

▪ Một địa chỉ cho tất cả những gì bạn cần!

LỢI THẾ KHI HỢP TÁC 



Tìm hiểu 

giải pháp

Ký kết 

hợp tác

Huấn luyện 
và chuyển 

giao
Triển khai

• Hẹn lịch tư vấn

• Trải nghiệm sản

phẩm thực tế

• Tham quan

showroom, dự án.

• Giải đáp thắc mắc.

• Thảo luận về điều

khoản, chính sách.

• Chiết khấu, giá bán

• Điều khoản bảo mật

• Ký HĐ Hợp tác

Khi chính thức hợp tác, Quý Đối tác sẽ được cấp chứng nhận Đối tác trong vòng 2 năm.

Đồng thời cập nhật danh sách Đại lý đối tác trên hệ thống của Eurostellar/Jablotron.

• Huấn luyện kinh doanh

• Huấn luyện kỹ thuật

• Hỗ trợ tài liệu marketing.

• Hỗ trợ giải pháp, tài liệu, 

hình ảnh để hoàn thiện

kênh truyền thông.

• Hợp tác theo các

công trình dân dụng

hoặc dự án cụ thể.

• Bổ sung và hoàn

thiện giải pháp

• Mở rộng các sản

phẩm khác.

LÀM SAO ĐỂ HỢP TÁC ?



Quy trình đặt hàng và hỗ trợ

Kính gửi Quý Đối tác,

Để giúp Quý Đối tác tiện lợi trong quá trình hợp tác, mọi chi tiết vui lòng gửi

về sales@eurostellar.com hoặc gọi 0902 401 488 để được nhận báo giá và

hỗ trợ tốt nhất. Sau đó, Eurostellar sẽ kiểm tra và xác nhận đơn hàng và

chuyển hang sau khi nhận được thanh toán hoặc đặt cọc theo thỏa thuận.

Thời gian hoạt động: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h30 đến 18h00.

• Hotline Kỹ thuật: 0938 361 825

• Hotline Kinh Doanh: 0902 401 488

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt

Eurostellar xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng,

Eurostellar Team

mailto:sales@eurostellar.com


TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU NGAY HÔM NAY

▪ CÔNG TY TNHH EUROSTELLAR

▪ 755 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam

▪ Hotline: +84902 401 488

▪ Email: info@eurostellar.com

▪ Website: www.eurostellar.com


