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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Viettonkin được thành lập ngày 01/09/2009 với các mảng hoạt động chính là đào
tạo, du lịch, biên- phiên dịch.
Biên – phiên dịch là một mảng hoạt động chiến lược của Viettonkin. Qua thời gian vừa qua, chúng
tôi cũng đã đạt được những thành công lớn, từng bước khẳng định được chất lượng dịch vụ với khách
hàng. Với phương châm là “cầu nối ngôn ngữ mang lại thành công cho khách hàng”, chúng tôi không
ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ Quý khách hàng.
Với đội ngũ biên dịch viên, phiên dịch viên chuyên nghiệp, có khả năng, kinh nghiệm, công ty chúng
tôi đã và đang nỗ lực hết mình nhằm mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Đó là
chìa khóa cho sự thành công của Viettonkin .
Hiện nay công ty chúng tôi đang triển khai các gói dịch vụ biên, phiên dịch trên nhiều lĩnh vực, đảm
bảo chất lượng với giá cả cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng. Chúng tôi – những
biên dịch viên, phiên dịch viên nhiệt tình và giàu kinh nghiệm - đã và đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện
dịch vụ của mình hơn nữa, đưa dịch vụ của Viettonkin đến với khách hàng không chỉ trong phạm vi Hà
Nội, mà khách hàng trên cả nước và nước ngoài. Hiện tại, chúng tôi đã và đang là đối tác tin cậy của một
số các tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán và các công ty lớn tại Hà Nội.
Chúng tôi tin rằng với khả năng của mình và sự tận tâm, nhiệt tình trong công việc, chúng tôi sẽ làm
hài lòng bất cứ khách hàng nào, góp một phần vào sự thành công của Quý doanh nghiệp. Chúng tôi luôn
mong muốn thiết lập được các mối quan hệ bền chặt với các khách hàng của mình. Vì vậy, Viettonkin rất
mong nhận được sự ủng hộ của Quý doanh nghiệp.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Dưới đây là một số những khách hàng tiêu biểu và thường xuyên của Viettonkin


Tổ chức con nuôi N.A.A.A. của Italia.
Địa chỉ: 22 Hàng Bún, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dịch hồ sơ thành lập văn phòng con nuôi và hơn 60 bộ Hồ sơ bàn giao trẻ và báo cáo sau chuyển
giao trẻ bằng tiếng Italia.



Tổ chức CIAI của Italia.
Địa chỉ: Số 18, ngách 31/46 Xuân Diệu, Tây Hồ, HN
Dịch hơn 80 bộ Hồ sơ bàn giao trẻ và Báo cáo sau chuyển giao trẻ. Hiện tại Viettonkin vẫn đang
hợp tác với tổ chức CIAI trong việc dịch văn bản giấy tờ của tổ chức trong quá trình hoạt động.



Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato – G.T.V.
Địa chỉ: Số 18 – Ngõ 31/46, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
Khách hàng thường xuyên dịch các giấy tờ, tài liệu của tổ chức trong suốt quá trình hoạt động.



Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.
Địa chỉ: Số 26, ngõ 12/2/5 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
Khách hàng thường xuyên dịch các giấy tờ, tài liệu của tổ chức trong suốt quá trình hoạt động.



Công ty TNHH SX & TM Phú Hưng: www.duongnhua.com
Dịch toàn bộ website của Công ty từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Hiện là khách hàng thường xuyên
dịch các tài liệu, hợp đồng….



Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Phát: www.vinacorp.vn
Địa chỉ: xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Dịch gần 200 bộ hồ sơ xin giấy phép lao động từ tiếng Trung sang tiếng Việt



Công ty Tư vấn VDM Việt Nam.
Địa chỉ: P. 203 DMC Lake View Tower, số 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Hiện là khách hàng thường xuyên dịch các hợp đồng tư vấn và các văn bản, tài liệu liên quan…



Tổ chức America World Adoption Association
6723 Whittier Ave. Mclean, VA 22101, USA



Tổ chức con nuôi quốc tế Swedish Friends of Children
Angsholmen 1c. S-943 35 Öjebyn, Sweden



Small World Adoption Association
North Mount Juliet Rd, Suite #207, TN 37122



Arc Adoption Association
Suite 21, Beacon Court, Sandy Ford, Dublin 18, Ireland



A Love Beyond Borders Adoption Agency
4155 East Jewell Ave, Suite 800, Colorado 80222, USA



Vietnam Airline Corporation
200 Nguyen Son Str., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam
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Rất trân trọng được hợp tác cùng Quý doanh nghiệp!

THAY MẶT CÔNG TY
Giám đốc
Nguyễn Hoàng Long
(đã ký)

