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ABOUT US + CONTACT | CALI STORE VN
TAKE TIME OUT TO ENJOY YOUR LIFE WITH

MADDEN, SEPHORA , PANASONIC,

services at CALI STORE VN.

FAMILY & FRIENDS.

NEWFROG, E.L.F, HB Cosmetic, FLOS USA,
WALGREEN, PAYLESS SHOES, FAMOUS
FOOTWEAR, SHARPER IMAGE.

** REAL ESTATES FULL SERVICES BY ANDY
TRAN REALTOR.
FREE HOME FURNISHED CONSULTANTS!

FIND OUT MORE

FIND OUT MORE

FIND OUT MORE

About Us
CALI STORE VN
Fashion & Accessories + High Tech Electronics + Quality Merchandises & Home
Goods with over 150 Brand Name Stores + Department Stores Online Sales &
Services 24/7.
Travel Airfares & Vacation Packages at Great Discounts + Many Choices + Sale Prices
at Last Minutes Travel Booking & International Travels Insurance + Events &
Entertainment Tickets Masters.
Commercial & Residential Real Estates Services + Properties Investments +
International Relocation & Full Services A-Z.
Fresh Produces at WholeSale Stores & Markets Place + Gourmates Seafood & Wines
Specialties.
Everything YOU need You can find it here at ONE STOP SHOPPING 24/7.
CALI STORE VN
Global Special Market in VIETNAM.
Nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng cao nhưng giá thành hợp với túi tiền của quý
khách. Chúng tôi không ngại khó khăn luôn tìm tòi, học hỏi và không ngừng khám
phá để chọn lọc từng sản phẩm một cho từng mặt hàng trong hàng trăm nghìn món
hàng được bày bán tại các siêu thị, online của tất cả các cửa hàng lớn nhỏ, lâu đời
và nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Nhưng giá thành lại rẻ lên đến 25% giá chính thức (RETAIL
PRICE/ TICKET PRICE) được bày bán ra thị trường của các cửa hàng, retail shops trên
toàn nước Mỹ .
Tất cả mặt hàng đều được đảm bảo, hạn định sử dụng và thông tin sản phẩm đều
trực tiếp và đầy đủ của chính hãng sản xuất tại Mỹ hay nhập cảng vào Hoa Kỳ trên
toàn thế giới 🌏 🌍 🌎 .
Đặc biệt chúng tôi tại CALI STORE VN cũng xin được giới thiệu đến quý vị khắp nơi
trên thế giới dịch vụ PERSONAL SHOPPER!!! 📞 🙎 ♂🙍 ♀
🔑
* Khi qúy vị cần có nhu cầu về những món hàng mà không có thời gian ⏰ đi chọn
lựa, mua sắm hay không kiếm ra được trong lúc quý vị cần...thì vui lòng liên hệ ☎ ️
với chúng tôi để được sự hướng dẫn và phục vụ! (Giá cả và lệ phí sẽ tính theo từng
mặt hàng. Thông thường lệ phí dịch vụ 10% 💵 . không bao gồm thuế địa phương
nếu có và cước phí vận chuyển)⚓ ️🚚 ✈ ️🎯 🚴 ♂
Xin trân trọng cám ơn quý vi!
CALI STORE VN Management Team.
Liên hệ:
CALI STORE VN
Info@calistorevn.com
(855) 880-8866 ☎ ️ Miễn Phí.
(714) 908-8899 📠 Fax

https://calistorevn.com/about-us-%2B-contact
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