GIÀN PH LIU GIÁ CAO NHT CÓ TI MUA PH LIU 24-7.
Công ty thu mua ph liu giá cao Thu mua ph liu 247 - n v có nhiu nm chuyên môn trong lnh vc
thu mua ph liu ti tphcm nói riêng và trên c nc nói chung, công ty luôn tn tâm mang n cho
khách hàng dch v thu mua trên mt C s 24 gi. Chuyên môn vi chi phí thp nht có th.
Thu mua ph liu 247 m bo vi khách hàng rng h s nhn c mc giá tt nht có th, phng án thanh toán
nhanh chóng, cng nh s quan tâm và hào hng không th tách ri ca chúng tôi. xây dng dch v,
chúng tôi luôn ly ch UY TÍN làm mc tiêu phn u.

Vi tiêu chí không ngng phát trin áp ng mi nhu cu: nhanh, sch, p cng nh giá thành thp nht có
th, chúng tôi m bo rng c nhng khách hàng khó tính nht cng s hài lòng vi kt qu t c. Không ép
giá, Thu mua ph liu 247 m bo nh giá ph liu bng hoc gn giá th trng.

Ti thi im thu gom, tình trng và giá th trng ca tng loi ph liu riêng bit u hp lý nht trên th trng ph liu
ti thi im thu gom. Hot ng 24/24, by ngày trong tun qung cáo bng giá ph liu và cp nht giá ph liu
mi nht hàng ngày khách hàng nm rõ tình hình th trng hin nay.

THU MUA PH LIU GIÁ CAO HN LÀ CAM KT MUA HÀNG
ây là nhng gì mà Thu mua ph liu 247, công ty thu mua ph liu giá cao cam kt:

Yêu cu giao hàng úng hn và hình thc báo giá nhanh chóng
ng lo lng v con s; thay vào ó, hãy mua nhiu loi mt hàng khác nhau, t kim loi n phi kim loi.
Khách hàng có th tham kho ý kin ca i din bán hàng bt c lúc nào trong ngày hoc êm.
Các c s thu mua chuyên nghip có mt ti TP.HCM và khp c nc, sn sàng ly hàng và bán ngay khi
nhn c hàng.
có sn h thng xe ti và thit b chuyên dng
Các tính nng sau: thanh toán y , tính linh hot, hoa hng cao và trit lý i lý tích cc.

Th trng thành ph H Chí Minh a ra mc giá thu gom và mua bán ph liu ln nht có th.
i ng bc xp tn tâm, hot ng hiu qu và có o c.
Công ty s thu mua toàn b s ph liu kim loi hin có.

Ti các Tnh Min ông Nam B chúng tôi thu mua các loi ph liu, k c ti TPHCM, Bình Dng, ng Nai,
Bà Ra - Vng Tàu, Bình Phc, Tây Ninh, và các a phng khác.

Các tnh ng bng sông Cu Long sau ây ang là mc tiêu thu mua ph liu:
https://muaphelieu247.com/ , Tin Giang, ng Tháp, Kiên Giang, Bn Tre, Vnh Long, Trà Vinh,
Sóc Trng, An Giang, Hu Giang, Bc Liêu, Cà Mau, Cn Th , ...

Thu mua ph liu khu vc ông bc b: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bng, Qung Ninh, Phú Th, Bc
Giang, Bc Kn, Thái Nguyên, Lng Sn và các tnh khác.

Thu mua ph liu ti các tnh thành ln ng bng sông hng bao gm Hà Ni, Bc Ninh, Hà Nam, Thái
Bình, Hi Phòng, Vnh Phúc, Nam nh Hng Yên, Ninh Bình, Hi Dng và các ni khác ti Vit Nam

• Thu mua ph liu ti các tnh Bc Trung B Ngh An, Qung Bình, Hà Tnh, Qung Tr, Tha Thiên-Hu

Các tnh Nam Trung B thu mua ph liu bao gm à Nng, Qung Ngãi, Khánh Hòa, Qung Nam,
Phú Yên, Ninh Thun, Bình nh, Bình Thun; và Phú Yên, Ninh Thun, Phú Yên, Bình Thun.

Thu mua ph liu ti các tnh Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum, Lâm ng, Buôn Ma Thut - k Lk, k
Nông, và các a bàn lân cn.

thu mua ph liu ti khu vc Tây Bc bao gm các tnh Lào Cai, in Biên, Yên Bái, Sn La, Hòa Bình,
Lai Châu và các tnh lân cn
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