CÔNG TY TNHH MEDELAB VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:
/CV- 2014
V/v: Tri ân khách hàng – Ưu đãi
Nha khoa

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính Gửi: Quý Khách Hàng
Công Ty TNHH Medelab Việt Nam, Phòng Khám Đa Khoa Medelab – 1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm,
Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý khách hàng.
Với 13 chuyên khoa, 01 Trung tâm Xét nghiệm và 01 Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh đạt tiêu
chuẩn quốc tế, đảm bảo độ chính xác cao, Phòng khám đa khoa Medelab là địa chỉ tin cậy và gần
gũi với khách hàng trong nhiều năm qua.
Cùng đội ngũ Y Bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, hệ thống cơ sở vật chất thiết bị hiện đại, dịch
vụ đa dạng, kết quả khám chữa bệnh nhanh và chính xác, chúng tôi cam kết mang đến chất lượng
dịch vụ và chăm sóc tốt nhất cho khách hàng cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Phòng khám (29/08/2009 – 29/08/2014), chúng tôi triển khai
chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân khách hàng đã luôn đồng hành cùng Phòng Khám như
sau:
-

Khám, tư vấn và lấy cao răng miễn phí

-

Làm trắng răng giá từ 2.500.000đ xuống còn 500.000đ

-

Thời gian diễn ra chương trình: từ 11/08/2014 đến 15/09/2014

-

Thời gian làm việc của Chuyên khoa Nha – Phòng khám Medelab: sáng từ 7h30 – 12h00,
chiều từ 13h30 đến 19h00.

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và người thân trong suốt thời gian diễn ra chương
trình này. Để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 1900
6057 hoặc 04 3845 6868 (máy lẻ 400 – 401) để đặt hẹn trước.
Thay mặt Công ty TNHH Medelab Việt Nam, Phòng Khám Đa khoa Medelab, chúng tôi xin chân
thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng đối với sự phát triển của Phòng Khám.
Trân trọng!
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