CALI STORE VN @ Personal Shopper* Services.
CALI STORE VN 2019
Global 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*
CALI STORE VN @ PERSONAL SHOPPERS*
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 15% . 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.
YOU NAME IT & WE HAVE IT!

CALI STORE VN
https://calistorevn.com
(855) 880-8866 USA
0968335588 VIETNAM
(714) 908-8899 Fax
Info@calistorevn.com
https://m.facebook.com/calistorevn518
https://m.facebook.com/calistorevn2018
https://www.realtor.com/realestateagents/andy--tranrealtor_westminster_ca_1623787_892934218
Đảm bảo an toàn, hàng tốt, chất lượng cao, chính gốc. Đặc biệt
chúng tôi nhận đặc hàng cùng dịch vụ PERSONAL
SHOPPER*ORDER HÀNG MỸ 100% TỪ USA A-Z + CALI STORE VN
@ PERSONAL SHOPPERS*
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