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Hiện nay máy photocopy dần thay thế những máy in văn phòng nhỏ, bởi máy photocopy đã được tích
hợp sẵn đầy đủ các tính năng như in ấn và scan tài liệu. Vì thế chỉ cần 1 chiếc máy photo là có thể
đáp ứng được tất cả những nhu cầu số hoá của doanh nghiệp. Ở Thái Bình có khá nhiều đơn vị cung
cấp máy photocopy tuy nhiên không phải công ty nào cũng chuyên về máy photocopy. Bài viết này
Tổng Kho máy photocopy sẽ giới thiệu cho mọi người Top 5+ công ty Bán Máy Photocopy tại tại Thái
Bình Uy Tín để an tâm mua sắm. các bạn cùng theo dõi nhé!

1. Công ty Việt Số Hoá – Mua Bán Máy Photocopy Tại Thái
Bình
Công ty TNHH Công nghệ Việt Số Hoá
SĐT: 0981.669.996 – 0961 669 996
Email: vietsohoa@gmail.com
Website: www.vietsohoa.com
Có thể nói ở bất kỳ thành phố Nào, Việt Số Hoá luôn là địa chỉ bán máy photocopy uy tín nhất, Bởi họ
có đầy đủ các chi nhánh tại khắp các tỉnh thành đặc biệt hiện nay Việt Số Hoá đang triển khai văn
phòng tại thành phố Thái Bình.

Bạn đang có nhu cầu mua máy Photocopy và điều bạn quan tâm hơn cả là chất lượng để đảm bảo tối
ưu khi sử dụng. Tuy nhiên, trước thị trường khá đa dạng, tràn lan hàng kém chất lượng trà trộn trong
khi quỹ thời gian để tìm hiểu về các nhà cung cấp của bạn không có nhiều, bạn thật sự cần thông tin
xác thực. Sự không am hiểu về thiết bị cũng như mô hồ trước các lời quảng cáo, khách hàng rất dễ bị
các chiêu thức giá rẻ, khuyến mại lớn “lừa gạt” mua phải sản phẩm kém chất lượng, không bền… Để
thật sự có thể an tâm mua máy Photocopy hay thuê sử dụng, khách hàng cần nhà cung cấp đảm bảo
các tiêu chí về chất lượng hàng chính hãng như thông tin sản phẩm, chế độ bảo hành, đổi trả…Dựa
trên nhu cầu thực tế cũng như các tiêu chí về máy Photocopy mà người sử dụng mong muốn, có thể
thấy Máy Photocopy Việt Số Hoá là một trong những đơn vị đáp ứng tốt trên thị trường.
Đầu tiên phải nói đến nguồn máy Photocopy Việt Số Hoá cung cấp. Không giống nhiều đơn vị
kinh doanh trên thị trường, Thái Bình đảm bảo 100% các mặt hàng bán và cho thuê đều là
hàng chính hãng. Trong đó, máy Photocopy Ricoh và Toshiba là hai dòng máy thế máy của công
ty luôn nhận được sự hài lòng cao của khách hàng.
Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này từ đầu năm 2009, Máy Photocopy Việt Số
Hoá không chỉ tập trung vào mảng thương mại bán và cho thuê máy Photocopy mà công ty còn
mang đến giải pháp tối ưu cho người sử dụng. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tài và đầy nhiệt huyết,
công ty đã và đang mở rộng các mặt hàng ưu thế cũng như lĩnh vực kinh doanh sang các sản
phẩm công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị văn phòng…
Đặc biệt, ngoài cung cấp sản phẩm chính hãng cùng giải pháp cho khách hàng, Máy
Photocopy Việt Số Hoá còn có chế độ bảo hành 1 năm cho các dòng máy mua mới hoặc bảo
hành lên đến 100.000 bản in. Bên cạnh đó, công ty cũng rất linh hoạt trong chế độ đổi trả cho

khách hàng sau khi mua máy 30 ngày. Điều này không chỉ thể hiện sự trách nhiệm của người
bán hàng, sự chuyên nghiệp của một đơn vị uy tín mà còn mang đến cho khách hàng sự an tâm,
tin tưởng.
Hơn thế, so với mặt bằng chung trên thị trường máy Photocopy, các dòng sản phẩm mà Máy
Photocopy Việt Số Hoá bán luôn ở mức giá rất cạnh tranh. Giữa một thị trường khá loạn về
mức giá, việc mua hàng chính hãng khách hàng luôn chịu áp lực mức giá cao cho kèm nhiều chi
phí, chưa kể rủi ro mua hàng kém chất lượng. Việc vừa đảm bảo chất vừa bán với mức giá rẻ
hơn, Máy Photocopy Việt Số Hoá đã khiến hàng nghìn khách hàng hài lòng khi lựa chọn.Đồng
thời, công ty còn có chế độ miễn phí giao hàng, miễn phí lắp đặt trong phạm vi nội thành Thái
Bình và hỗ trợ vận chuyển cho đơn hàng ngoại tỉnh.
Để biết cụ thể hơn về các thông tin sản phẩm cũng như chế độ bảo hành, đổi trả, thanh toán bạn có
thể liên hệ trực tiếp với công ty bán Máy Photocopy Việt Số Hoá.

2. Công ty FPC – Mua Bán Máy Photocopy Tại Thái Bình
Địa chỉ: SỐ 53 P. Quang Trung, P. Quan Trung, Thái Bình
Email : fpccenter01@gmail.com
Hotline: 0988 872 245 – 052 210 9999
Website: fpc.vn
Fanpage: facebook.com/mayphotocopy.fpchn
Công ty FPC với đội ngũ đông đảo kỹ thuật tay nghề cao luôn cam kết đi đầu về chất lượng dịch vụ
sau bán hàng. Đây là địa chỉ mua bán máy photocopy tại Hà Nội mà bạn không thể bỏ qua.
Công ty FPC tâm niệm câu nói “ MUA 1 LẦN DÙNG MÃI MÃI” nên tất cả các máy của Công ty FPC bán
ra ngoài chế độ bảo hành 2 năm thì đều được bảo trì bảo dưỡng miễn phí trong suốt thời gian sử
dụng. Và phương châm của Công ty FPC luôn hướng đến là “SỐ 1 VỀ DỊCH VỤ HẬU MÃI”.
Nhờ có khả năng tài chính ổn định, tính chuyên nghiệp cao trong kinh doanh và dịch vụ, khả năng bảo
hành trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật ở mức tối đa, những mặt hàng mà Công ty tham gia phân phối và
bán lẻ đều là những mặt hàng có chất lượng và uy tín nên luôn luôn được khách hàng tin tưởng và ủng
hộ. Bằng tất cả nỗ lực của mình Công ty FPC mong muốn được phục vụ quý khách thật lâu dài.

3. Aﬁco Ricoh Việt Nam – Nơi Mua Máy Photocopy Tại Thái
Bình
Trụ sở chính: 6 Phố Nguyễn Thái Học, P. Đề Thám, Thái Bình
Tổng Đài: 0981 881 118
Website: ricohviet.vn
Aﬁco Ricoh Việt Nam là nơi mua máy phootocopy tại Hà Nội có tất cả các loại máy mà bạn cần.
Công ty Cổ Phần Aﬁco Ricoh Việt Nam đã trải qua hơn 10 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh
vực máy văn phòng, đến nay công ty TC COPIER đã vượt lên trên nhiều doanh nghiệp khác và khẳng
định được vị trí của mình trong lĩnh vực máy văn phòng.

Một phần là nhờ sự tin tưởng, động viên chỉ bảo, hợp tác cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều
doanh nghiệp tại Hà Nội, các tỉnh thành trên toàn quốc và các văn phòng đại diện cũng như các
doanh nghiệp nước ngoài.
Bên cạnh đó, công ty TC COPIER cũng đã khẳng định được vị trí của mình bằng những sự quyết tâm,
tính tập thể của hàng ngũ lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty với phương châm “ Sự
phát triển và thành đạt của khách hàng chính là sự phát triển và thành đạt của công ty”. “Trách
nhiệm và uy tín với khách hàng là sự khẳng định vị trí của công ty”.

4. Công ty Quảng Lợi – Mua Máy Photocopy Tại Hà Nội
Địa chỉ 1: số 66H2 ngõ 33 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ 2: C11 lô 9 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0981.669.996
Website: quangloi.net
Quảng Lợi được thành lập năm 2002. Trải qua hơn 18 năm phát triển, đến nay đã trở thành công ty
có bề dày trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy in, máy fax,… Hiện
nay, công ty là nhà phân phối trực tiếp của các dòng máy photocopy Canon tại thị trường Việt Nam.
Chính vì thế bạn có thể hoàn an yên tâm về chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm.
“CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ – ĐẠO ĐỨC KINH DOANH” chính là những gì mà Quảng Lợi luôn nổ lực phấn
đầu. Từ đó mang đến cho khách hàng những sản phẩm đi kèm với những chính sách bảo hành tốt
nhất.
Chất lượng sản phẩm: Đảm bảo rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại đa dạng với chứng nhận và
tem nhãn đầy đủ. Cung cấp sản phẩm nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, giao hàng đúng địa chỉ,
thời gian và số lượng cho khách hàng.
Chế độ bảo hành, bảo trì: Chính sách bảo hành theo đúng tiêu chuẩn và quy định của nhà sản
xuất. Hỗ trợ bảo trì định kỳ hàng tháng, khắc phục sự cố miễn phí cho khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật: Xem xét thực tế tình trạng sử dụng của máy văn phòng, kỹ thuật viên hỗ trợ tư
vấn miễn phí và khắc phục sự cố, hỏng hóc qua quá trình xem xét.
Dịch vụ thuận tiện: Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và
tình trạng thực tế sử dụng. Cung cấp thông tin đầy đủ sau mỗi lần bảo trì định kỳ, tích hợp công
nghệ thông tin giúp khách hàng quản lý vật tư, máy móc hiệu quả hơn.
Bên cạnh việc cung cấp các thiết bị máy văn phòng, chúng tôi còn mang đến cho khách hàng những
dịch vụ phong phú như: Dịch vụ cho thuê, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy photocopy, dịch vụ tư vấn
kỹ thuật. Với kinh nghiệm nhiều năm cùng với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp được đào tạo bởi các
chuyên gia Nhật Bản, sự nhiệt tình, tận tuỵ, đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của khách hàng… chắc
chắn Công ty chúng tôi sẽ làm hài lòng Quý khách. Trên tinh thần đó, Công ty Quảng Lợi cam kết luôn
mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, dịch vụ chu đáo. Đó
cũng là tiền đề cho sự thành công và ổn định lâu dài cho sự phát triển của Quý khách.

5. Tập Đoàn Vps – Mua Máy Photocopy Tại Hà Nội
Địa chỉ 1: số 66H2 ngõ 33 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 293 Lý Bôn, P, Thái Bìn
Hotline: 0981.669.996

Website: copistar.vn
Tập Đoàn Vps được đánh giá là một trong những công ty cung cấp, bán máy photocopy Thái
Bình chuyên nghiệp hàng đầu. Công ty được thành lập từ năm 1994. Hơn 20 năm xây dựng và phát
triển, tập đoàn đã khẳng định được vị trí là một trong những nhà cung cấp giải pháp tổng thể, tích hợp
hệ thống và là nhà phân phối chuyên thiết bị máy văn phòng chuyên nghiệp hàng đầu trong nước,
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị máy Photocopy cho việc in ấn và các công việc văn phòng cho
mọi khách hàng.

Thực hiện tiêu chí: “Chuyên nghiệp – nhiệt tình – chu đáo”, Tập Đoàn Vps luôn mang đến công nghệ
tiên tiến, với đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có kiến thức sâu rộng trong
ngành, cùng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Vì thế Vps đã có được chỗ đứng vững chắc trong thị
trường ngành trên toàn quốc.
Lĩnh vực hoạt động của Vps:
Cung cấp máy photocopy
Tư vấn lựa chọn thiết bị văn phòng phù hợp
Cho thuế máy photocopy chuyên nghiệp
Bán laptop chính hãng
Khi lựa chọn sản phẩm của Tập Đoàn VPS, thiết bị của Quý khách sẽ được vận chuyển và lắp đặt miễn
phí trong địa bàn Hà Nội. Sau khi việc mua bán hoàn tất, thiết bị của Quý khách sẽ được Tập Đoàn
VPS vận chuyển tới nơi lắp đặt. Tại đó, nhân viên kinh doanh và kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ thực
hiện quá trình lắp đặt và đảm bảo máy hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Sau đó, nhân viên của
chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách sử dụng một cách chi tiết.

Đối với những sản phẩm chính, cửa hàng sẽ tặng Quý khách một cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng
tiếng Việt (Ngoài hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh kèm theo máy). Cuốn sách này do Tập Đoàn VPS
biên soạn với ngôn từ và hình ảnh sinh động sẽ giúp Quý khách sử dụng và khai thác thiết bị hiệu quả
nhất.
Đối với khách hàng mua và sử dụng máy ngoài địa bàn Thais Bình, đơn vị cũng sẽ thực hiện việc lắp
đặt và bảo hành theo thoả thuận thông qua hệ thống Chi nhánh, Đại lý của Tập Đoàn VPS ở các tỉnh
thành trên toàn quốc. Đừng bỏ qua địa chỉ mua máy photocopy tại hà nội uy tín này bạn nhé!

