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Chúc mừng năm mới Canh Dần 2010

Happy New Year 2010
TP. HCM , ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Quý Khách
Vui xuân mới Canh Dần 2010, Greendelta lại vinh hạnh gửi tới Quý đại lý, Nhà phân phối,
Nhà cung cấp, các Cộng sự, Đồng nghiệp, toàn bộ các Thành viên công ty/ Greendelters, các
Đối tác và Người trực tiếp sản xuất lời Kính chúc Tân xuân Canh Dần 2010:

Thanh bình
Vững tin
và

Phồn thịnh

Một năm thăng trầm và thật nhiều biến động nữa lại trôi qua là minh chứng thực tiễn và kiên
định nhất cho sự vững chãi về chiến lược, sự thống nhất và lòng tin của Greendelta đã đem
lại cho sự tăng trưởng, lớn mạnh và thành công xuất sắc của Chúng ta trong năm 2009.
Để có được kết quả như vậy điều chắc chắn là Greendelta không thể tự mình làm được mà
công đóng góp thuộc về Quý vị. Greendelta chỉ củng cố niềm tin từ Quý vị thông qua:

1, Sản Phẩm với Chất Lượng Tột Đỉnh.
2, Ổn định về thị trường trước sau như một.
3, Đem lại lợi ích cho mọi người
Tri ân và Cảm tạ sự ủng hộ của Quý vị, Greendelta cam kết tới Quý vị là sẽ làm tốt hơn nữa
trong năm 2010 và thực hiện đúng Cam Kết trước sau như một của Greendelta
Một lần nữa Greendelta kính chúc Quý vị và Gia đình vui xuân Canh Dần 2010

Thanh bình-Vững tin và Phồn thịnh

Toàn bộ cán bộ nhân viên Greendelta

Greendelta chất lượng tột đỉnh

