CÔNG TY TNHH SAKA WATER

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

Số: 010320/TB-SAKA

******

THÔNG BÁO
(V/v: Mạo danh thương hiệu SAKA để bán hàng)

Kính gửi: Người tiêu dùng, nhà phân phối, đại lý.
Đầu tiên, Công Ty TNHH Saka Water chân thành cảm ơn sự hợp tác của Nhà phân phối, Đại lý
cũng như sự đồng hành của Người tiêu dùng với sản phẩm nước uống ion kiềm mang thương
hiệu SAKA trong thời gian vừa qua.
Tuy nhiên thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều Công ty, cùng các mặt hàng trôi nổi… mạo danh
có quan hệ với Công Ty SAKA ra một dòng sản phẩm tương tự với SAKA làm ảnh hưởng đến
uy tín và hình ảnh của thương hiệu chúng tôi. Vì vậy, Công Ty SAKA thông báo đến Quý khách
hàng được biết để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng.
Một số dấu hiệu những đối tượng mạo danh:
-

Mạo danh bằng tên công ty, tên sản phẩm gần giống nhằm gây nhầm lẫn.

-

Sử dụng mẫu chai/bao bì gần giống nhằm mục đích lợi dụng uy tín, chất lượng và thương hiệu
SAKA.

-

Mạo danh có mối quan hệ quen biết, chi nhánh, công ty con…với Công Ty SAKA.
Vậy chúng tôi thông báo đến Quý Khách hàng hết sức cảnh giác với những thông tin giả mạo,
nếu có giao dịch với bất cứ Công Ty nào giả mạo, xin liên hệ chúng tôi được biết để xử lý kịp
thời theo số điện thoại sau: Giám đốc: Võ Hà Thanh – 0908.754.088 hoặc bộ phận CSKH:
0949.521.000.
Các thông tin chính xác về Công ty TNHH Saka Water như sau:

I. Thông tin chung:
Tên công ty: Công Ty TNHH Saka Water
Địa chỉ nhà máy: 12 Trần Văn Chẩm, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP. HCM
Địa chỉ văn phòng: 10 Lê Đình Thụ, P. Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028.62 99999 8 Email: info@sakawater.vn
Website: sakawater.com.vn và sakawater.vn
II. Nhận dạng thương hiệu:
Mẫu logo của Công Ty SAKA

Mẫu mã sản phẩm

Chai 355ml

Chai 555ml

Thùng nhỏ (24 chai 355ml)

Bình 19L

Thùng lớn (24 chai 555ml)

Bằng thông báo này, chúng tôi khẳng định Công Ty SAKA hiện chỉ có sản phẩm với đặc
điểm nhận diện thương hiệu như trên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác!
Ngày 12 tháng 3 năm 2020
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

VÕ HÀ THANH

