
CÔNG TY TNHH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  MỸ PHẨM EV PRINCESS       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Số: 0216/TB-EV     ------------------------ 

  TP.HCM, ngày 01 tháng 9 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh giá sản phẩm EV Slim Beautyful 

 

Kính gửi: Quý đại lý và Quý khách hang 

 

Trước hết, Công ty TNHH Mỹ phẩm EV Princess chân thành cảm ơn Quý đại lý và khách 

hàng đã tin tưởng và ủng hộ Mỹ phẩm EV Princess, BL Miracle, EQ Skin Solutions và dược thảo 

của Công ty trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tâm niệm sẽ luôn không ngừng phấn đấu để mang 

đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng và giá thành tốt nhất để đáp lại sự tin tưởng 

của Quý đại lý và khách hàng.  

Vào tháng 8/2016, thuận theo quyết định mới nhất từ Công ty mẹ tại Mỹ về việc tăng giá 

sản phẩm EV Slim Beautiful – Dược thảo giảm cân an toàn, Công ty có sự điều chỉnh điều chỉnh 

giá của sản phẩm trên với mức giá đã được chúng tôi cân nhắc sau: 
 

 

TÊN SẢN PHẨM GIÁ CŨ GIÁ MỚI GHI CHÚ 

EV Slim Beautiful  Liên hệ  Liên hệ Tăng 330.000 
 

Việc tăng giá này có hiệu lực chính thức từ ngày: 01/9/2016 

Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: 

Công ty TNHH Mỹ phẩm EV Princess  

Địa chỉ: Số 35 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP .HCM 

Điện thoại: 3835 5005 – 0932 711 905  

Website: www.evprincesscosmetic.com  

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Đại lý và 

khách hàng về việc thay đổi này. 

 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  

    (đã ký) 

    VÕ THỊ THÙY DUNG  


