
 
DAIRYPRO GIỚI THIỆU CÁC TRANG FACEBOOK TẠI VIỆT NAM VÀ 

PHILIPPINES, DO NHÂN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 
 

CHO MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TỨC THÌ 
 

(HCM – Việt Nam, và Manila – Philippines) Hôm nay DairyPRO tiếp tục cam kết phục vụ và hỗ trợ nông 
dân chăn nuôi bò sữa tại Đông Nam Á bằng cách giới thiệu các trang Facebook cụ thể tại Việt Nam và 
Philippines. 
 
Trang DairyPRO Việt Nam (www.facebook.com/yourproductivitypartnervietnam) và DairyPRO Philippines 
(www.facebook.com/yourproductivitypartnerphilippines) với các chức năng trò chuyện trực tuyến hiện 
được duy trì bởi nhân viên địa phương của DairyPRO tại mỗi thị trường, với đủ khả năng để phục vụ nông 
dân địa phương bằng ngôn ngữ của họ. Nội dung của mỗi trang sẽ được cập nhật phù hợp với lợi ích của 
nông dân địa phương, để trả lời phản hồi và thắc mắc mà nhân viên DairyPRO nhận được, cũng như cung 
cấp sản phẩm và phát triển ngành. 
 
Sứ mệnh của DairyPRO là giúp nông dân chăn nuôi bò sữa tại Châu Á cải thiện năng suất & lợi nhuận thông 
qua việc áp dụng các giải pháp thiết bị và vệ sinh đáng tin cậy và hiệu quả, được thiết kế để tối đa hóa sự 
thoải mái và sản lượng từ mỗi chú bò, đồng thời đảm bảo sữa chất lượng cao. Là một phần của tập đoàn 
CG Wellington, DairyPRO có hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ nhà sản xuất sữa trên toàn thế giới. 
DairyPRO khai thác kinh nghiệm này và chuyên môn kỹ thuật sâu của nhân viên chúng tôi để phục vụ và 
hỗ trợ khách hàng nông dân của mình với tư cách là “Đối tác Năng suất”. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng 
thành công! 
 
Nông dân chăn nuôi bò sữa tại Châu Á xứng đáng với thiết bị, dịch vụ và hỗ trợ chất lượng cao vì họ muốn 
cải thiện năng suất và lợi nhuận trang trại của mình và đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang tăng nhanh 
về sản phẩm sữa trên toàn khu vực.  DairyPRO xác định đáp ứng nhu cầu này và cung cấp một loạt các giải 
pháp chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật chưa từng có với tư cách là đối tác cam kết phục vụ nhu cầu của khách 
hàng trong thời gian dài.  
 

DairyPRO cam kết hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò sữa trên toàn khu vực  
 
 

Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với Ms. My Tran, tại: 
https://www.facebook.com/yourproductivitypartnervietnam/ 

+84 97 754 54 97 hoặc mtran@DairyPRO.com 
 

 
 

Tại Philippines, vui lòng liên hệ với Mr. Revin Mendoza, tại: 
https://www.facebook.com/yourproductivitypartnerphilippines/ 

+63 917 188 2759 or rmendoza@DairyPRO.com 
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