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Thư Ngỏ
Chúng tôi, Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THÂN THIỆN hoạt động vì lợi ích cộng
đồng, chuyên cung cấp dịch vụ “Đưa đón khách bằng Taxi Mô Tô”, đây là dịch
vụ rất thiết thực trong cuộc sống giúp quý khách giảm được chi phí nhưng vẫn đảm bảo được sự
tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, đúng giờ. Phương châm hoạt động của chúng tôi là đem lại sự
“thân thiện, nhiệt tình và tạo dựng niềm tin”.
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi chủ yếu là những sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó
khăn muốn có công việc ổn định để kiếm tiền trang trải học phí và chi phí cuộc sống sinh viên ở
thị thành. Nhân viên của chúng tôi được sàng lọc kỹ càng trong quá trình tuyển dụng, được đào
tạo chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp, có đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt
tình, chu đáo chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
Phương tiện của chúng tôi chủ yếu là xe gắn máy thuộc các nhãn hiệu có uy tín như
Honda, Yamaha… được trang bị đồng hồ tính tiền điện tử đã qua kiểm định.
Dịch vụ “Taxi Mô Tô Thân Thiện” chuyên phục vụ việc đưa đón khách trong
nội thành, đặc biệt là đưa đón học sinh các trường phổ thông, bệnh nhân đi khám bệnh tại
các bệnh viện, cán bộ nhân viên và người nước ngoài đi lại trong phạm vi thành phố.
Đối tượng phục vụ bao gồm: Học sinh, sinh viên, người đi khám bệnh và đối tượng khác.
Đối với học sinh: Chúng tôi sẽ giúp quý phụ huynh đưa đón các cháu đến trường đúng
giờ, nhất là trong những giờ cao điểm. Trường hợp là bé gái, chúng tôi sẽ cử đội ngũ nữ nhân
viên đưa đón các cháu đến trường an toàn giúp phụ huynh yên tâm. Nếu quý khách có nhu cầu
đưa đón các cháu đột xuất, quý khách có thể thông báo trước khoảng 50 phút để chúng tôi điều
phối nhân viên kịp thời.
Đối với bệnh nhân: Chúng tôi cử nhân viên có sức khỏe tốt, tay lái vững vàng, lái xe cẩn
thận để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người bệnh.
Đối với cán bộ, nhân viên, người nước ngoài và khách hàng khác: Khi có nhu cầu, chỉ
cần gọi điện là chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để đưa đón khách vào bất cứ khi nào trong ngày.
Nhân viên chúng tôi thành thạo đường phố sẽ đưa đón quý khách nhanh chóng, tiện lợi,
giảm chi phí và đặc biệt vào những giờ cao điểm. Thời gian hoạt động liên tục từ 6 giờ đến 22
giờ tất cả các ngày trong tuần. Giá chỉ có 7.000 đồng/km.
Ký hợp đồng vận chuyển thường xuyên sẽ được ưu đãi giảm giá .
Sử dụng dịch vụ TAXI MÔ TÔ THÂN THIỆN, quý khách đã góp phần chung tay vì
cộng đồng trong việc giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học để tương lai cống hiến tri thức cho
xã hội.
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Quý khách để dịch vụ của chúng
tôi ngày càng trở nên thân thiện và đáng tin cậy hơn. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc số điện
thoại: 38.444.152 – 0902.67 24 88 – 0944.144.152 – 0982.05 03 04
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