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LỜI GIỚI THIỆU:
Công ty Cây Cầu Vàng (GBC Co., Ltd) là Công ty chuyên cung
cấp dịch vụ hoa tươi điện hoa, trong nước và Quốc tế.
Thành lập từ năm 2008 đến nay mạng lưới điện hoa đã có mặt tại
63 tỉnh thành trên cả nước và với hệ thống các cửa hàng hoa
tươi, văn phòng điều hành tại Tp HCM và tại Hà Nội.
Năm 2009 Công ty Cây Cầu Vàng được công nhận là thành viên
chính thức của Hiệp hội hoa Thế giới - Interflora. Việc gia nhập
vào hệ thống của Interflora công ty đã mở rộng được mạng lưới
điện hoa đi 150 quốc gia trên thế giới và thực hiện các đơn đặt
hàng của Interflora về Việt Nam.

Các dịch vụ chính:
+ Điện hoa, hoa tươi, quà tặng trong nước và quốc tế.
+ Hoa trang trí sự kiện, tiệc cưới.
+ Bán lẻ hoa tươi tại hệ thống cửa hàng.
+ Dịch vụ quà tặng sinh nhật thiết kế riêng cho doanh nghiệp, cơ
quan, tổ chức.
+ Dịch vụ chuyển phát nhanh (dịch vụ hỗ trợ cho dịch vụ hoa tươi)
+ Các sản phẩm, dịch vụ hoa gồm:

1. HOA LAN HỒ ĐIỆP

Lan hồ điệp là
loại hoa sang
trọng, hoàng gia
với vẻ đẹp quý
tộc của mình hồ
điệp được mệnh
danh vua của
các loại lan. Lan
Hồ Điệp là món
quà tặng sang
trọng cho bất kỳ
sự kiện nào, Hồ
điệp còn dùng
để trang trí định
kỳ cho cao ốc,
văn phòng để
tôn lên vẻ đẹp
hoàng gia.
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2. HOA SINH NHẬT
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Bạn muốn thể hiện
sự quan tâm, tình
cảm với người thân
trọng dịp sinh nhật,
Cây Cầu Vàng có
những mẫu hoa
thiết kế phù hợp
cho mọi đối tượng,
lứa tuổi với các
mẫu hoa đa dạng
và nhiều chủng loại
hoa. Cây Cầu Vàng
thay bạn trao cảm
xúc chân thành dù
người thân của bạn
ở bất nơi đâu.

3.

HOA KHAI TRƯƠNG,
CHÚC MỪNG

Sự kiện khai trương,
chúc mừng cần thể
hiện sự hân hoan vui
mừng, những kệ hoa,
lẵng hoa của Cây Cầu
Vàng rực rỡ mang ý
nghĩa may mắn và
thành công cho người
nhận.
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4. HOA CHIA BUỒN
Chia sẻ là văn hóa
của người Việt Nam từ
bao đời nay, lúc khó
khăn, đau buồn là lúc
người thân của rất
cần những hành động
này. Những kệ hoa
chia buồn sẽ thay bạn
gửi lời thành kính chia
buồn đầy ý nghĩa từ
Cây Cầu Vàng.
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5. HOA VĂN PHÒNG ĐỊNH KỲ
Chỉ với ngân sách 15.000đ/
ngày, văn phòng, công sở của
bạn sẽ tràn đầy sức sống với
nhiều mẫu hoa văn phòng đa
dạng từ Cây Cầu Vàng.

6. ĐIỆN HOA TRONG NƯỚC
VÀ QUỐC TẾ
Với mạng lưới 63 tỉnh thành
tại Việt Nam, ngoài ra Cây
Cầu Vàng là thành viên của
Hiệp hội hoa quốc Interflora
từ năm 2009 với 150 quốc gia
trên thế giới. Bạn có thể
chuyển hoa cho người thân
bất cứ nơi đâu trên thế với và
bất cứ khi nào.

NĂNG LỰC &
CHỨNG NHẬN
CỦA INTERFLORA
CHO CÔNG TY
CÂY CẦU VÀNG.

2. Chứng nhận thành viên

1. Năng lực cung cấp sản phẩm,
dịch vụ
Công ty Cây Cầu Vàng đã và đang
cung cấp dịch vụ điện hoa trong lĩnh
vực chăm sóc khách hàng cho các
công ty như: Pepsico Viet Nam,
Công ty Du lịch Fiditour, Công ty
Amway, Vietnamairline, Techcombank… với các hợp đồng đã được ký
kết của (Pepsico, VNPT HCM, Các
tập đoàn bảo hiểm toàn cầu như
AIA, Menulife..
Hoa trang trí cho các canteen của
Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên.
Trang trí dịch vụ hoa tươi cho Khách
sạn Nikko – Nhật Bản, Khách sạng
Star City, trang trí hoa tươi cho Ga
quốc tế, Quốc nội Sân bay Tân Sơn
Nhất của Vietnamairline
Các chứng nhận của Interflora:
+ Chứng nhận là thành viên Interflora
+ Chứng nhận chứng chỉ cắm hoa
cho các nhân viên cắm hoa tại
Công ty Cây Cầu Vàng.
+ Các bằng khen của UBND Thành
phố Hồ Chí Mih cho các đóng góp
của Công ty Cây Cầu Vàng giai
đoạn 2017 – 2019.

3. Chứng chỉ của Interflora

Kết nối yêu thương
CÔNG TY TNHH TM DV VÀ CHUYỂN PHÁT
CÂY CẦU VÀNG
45/3 Phan Bá Phiến, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
03 06 291 807

VUI LÒNG LIÊN HỆ:
TP. HCM
Shop Hoa tươi Cây Cầu Vàng - 6735 Florist
19C Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Tel: 028.6250.69.69 – 028.6250.69.96 - Hotline: 0982.123.478

HÀ NỘI
Shop hoa tươi Cây Cầu Vàng tại Hà Nội - 6120 Florist
137 Trần Đại Nghĩa, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.39.728.128 - 024.6278.5655 - Hotline: 0989.980.198
Các hệ thống đại lý, đối tác trên toàn quốc
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