
 

 

Chính Sách Giá Bán Buôn 

Công Ty TNHH Trà Ngọc Thanh Sơn 

 

Cửa hàng: 541 Bát Khối, Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. 

(Tìm Ngoc Thanh Son Tea trên Google Map để được chỉ đường tới tận nơi). 

Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8:30 AM - 6:30 PM 

Nhà máy: KCN Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ 

Hotline - Zalo : 090 346 1297 

Email: ngocthanhsontea@gmail.com – Website: ngocthanhsontea.com 

Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp: 0108376262 

 

Tổng khối lượng nhập hàng  

(KLT trà) 

Chiết khấu so với giá niêm yết trên 

Website 

< 20 kg Giá niêm yết 

≥ 20 kg 10% 

≥ 50 kg 15% 

≥ 100 kg 20% 

≥ 1 tấn (Trà Nguyên Liệu) 25-50% ** 

≥ 20 tấn (Container 40 ft) 

(Trà Nguyên Liệu) 

Được lấy giá tốt nhất theo thời giá, 

ngang bằng với giá trà xuất khẩu 

 

* Đối với các sản phẩm hộp thiếc vì hộp thiếc được nhập khẩu ở nước ngoài nên thời gian 

chuẩn bị hàng sẽ lâu hơn (từ 3-4 tuần) so với các sản phẩm trà nguyên liệu. Quy cách đóng gói 

trà nguyên liệu là túi PP/PE trọng lượng 50kg. Giá trên chưa bao gồm vận chuyển.  

 

** Chiết khấu ưu đãi dựa trên số lượng hoặc thời gian cam kết trở thành đối tác với Trà Ngọc 

Thanh Sơn. Đơn hàng cam kết trên 1 năm mỗi tháng nhập ≥ 1 tấn hoặc nhập trên 10-15 tấn 

một lần sẽ được chiết khấu với mức cao nhất.  

 Xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Ngọc Thanh Sơn trên con đường phát triển của chúng 

tôi. Được hợp tác với quý khách là niềm vinh dự của Ngọc Thanh Sơn. 

 

Trân trọng, 

Ban Điều Hành Công Ty TNHH Trà Ngọc Thanh Sơn  


