
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ KỸ THUẬT ME&G 
 ME&G TECHNOLOGICAL SERVICES - TRADING COMPANY LEMITED 

Điện thoại: (028).66 87 05 05 – 0938698079.   MST: 0314295516 
                                               Email: congty.meg@gmail.com,            lanhtq@gmail.com 
                                               Địa chỉ:       23/9 đường Trục, P 13, Q Bình Thạnh 

THƯ NGỎ 

       Lời đầu tiên CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ME&G xin được gửi tới quý khách hàng lời 
chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. 

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ME&G ra đời với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Thiết kế 
thi công lắp đặt hệ thống trạm trung –hạ thế, cơ-điện trong & ngoài nhà và hệ thống máy phát điện dự 
phòng, cung cấp các dịch vụ và giải pháp bảo trì hệ thống. 

       Với thiện chí, hợp tác để cùng phát triển, cùng mang đến những giá trị tốt nhất cho các công trình xây 
dựng, chúng tôi luôn mong muốn hợp tác và là đối tác tin cậy, uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có 
nhu cầu cần hợp tác trong lĩnh vực nêu trên. 

Các công trình chúng tôi đã và đang tham gia thi công gần đây: 

- VINHOMES GOLDEN RIVER Quận 1,Tp.HCM (Hệ thống máy phát điện) 

       -     DI MENSION Q1, TpHCM (Hệ thống máy phát điện) 

       -     Cao ốc BMC 422 Võ Văn Kiệt,Q1 (Cải tạo hệ thống nguồn tủ điện tổng) 
- Vincom Hậu Giang Plaza (Hệ thống máy phát điện,) 
- Vincom Tân Cảng (Vinhomes Central Park) (Hệ thống máy phát điện, cách âm phòng MEP) 
- Tòa nhà Đại sứ quán Đức: (Hệ thống máy phát điện) 
- Royal city Hà Nội ( Lắp đặt máy phát điện dự phòng căn hộ) 
- Công trình nhà BOH Hạ Long, Công trình SaPa……..(Hệ thống máy phát điện) 
- Công trình nhà xưởng Emivest Tiền Giang: (Hệ thống cơ-điện trong & ngoài nhà) 
- Công trình nhà xưởng URC Coffee-: (Hệ thống cơ-điện trong & ngoài nhà) 
- Công trình nhà xưởng URC KAN JOO CAN: (Hệ thống điện trong nhà) 
- Và nhiều công trình khác của Vingroup, Sungroup, URC….và nhiều công trình khác 

       Chúng tôi luôn dành cho đối tác của mình: 

=> Sự chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, nhanh gọn, chất lượng, tiến độ…. 

=> Chính sách giá cả hợp lý. 

Vì tất cả những điều đó, chúng tôi tin tưởng rằng, quý khách hàng sẽ thật sự hài lòng về dịch vụ của chúng tôi 

 Nay công ty chúng tôi trân trọng gửi đến quý công ty thư ngỏ này với mong muốn quý công ty có 
thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm đối tác thân thiết mới. 

Chúc quý công ty gặp nhiều may mắn và thành công! 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ theo thông tin như trên 

Trân trọng cám ơn! 

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIẾN ĐỘ 


