Giới thiệu SaigonFilms Auto Showroom
Giữa khi những kỹ thuật ứng dụng cho Web Site www.saigonfilms.com càng lúc càng phong
phú và hiệu quả hơn, các menu giao tiếp với khách hàng (interactive menus) của
SaigonFilms.com đã thực sự bước đi những bước chȃn thật dài và thật xa như những Web Site
tiếng tăm Frys.com, Amazon.com, Costco.com, Bestbuy.com… Toàn bộ những kỹ thuật áp dụng
cho Saigonfilms.com mang những trình ứng dụng mạnh nhất hiện nay của JavaScript, CSS3,
JQuery và những functions phức tạp nhằm giúp SaigonFilms.com thực sự dễ nhìn, nhanh chóng
nhất, hiệu quả nhất và tiện ích nhất và phù hợp với các tình huống mà người khách hàng muốn
tìm kiếm các dữ kiện trong database của Saigonfilms.com. Việc mua sắm trên Saigonfilms.com
như thế càng dễ dàng hơn, kể từ sau khai trương DVD mùa Halloween 2014 hàng trăm DVD
movies đã có trong stock với giá rẻ, và sắp đến chúng tôi sẽ giới thiệu thêm số lượng DVD, BluRay nhiều hơn nhằm phục vụ nhu cầu bán hoặc cho thuê DVD này.
Trong lúc sản phẩm Saigonfilms.com được cập nhật nhanh chóng, thì cùng lúc chúng tôi cho
thực hiện một Auto Showroom nhằm giới thiệu đến với khách hàng và quảng cáo tất cả các loại
xe mà khách hàng chúng tôi muốn rao bán. Tất cả các loại xe mà khách hàng muốn mua bán
đều được quảng cáo trên Saigonfilms.com với giá quảng cáo thật rẻ nhất so sánh với giá hiện
nay trên thị trường. Saigonfilms.com sẽ khai trương trong mùa Tết Ất Mùi 2015 một Auto
Showroom với tiền quảng cáo hàng tháng cho mỗi chiếc xe không tính theo trị giá của chiếc xe
đó dù đó là đời mới nhất 2015 hoặc các xe đắc tiền, hoặc đời cũ nhất và rẻ tiền.
Trong khi quảng cáo rao bán chiếc xe đó trên các trang báo giấy có hiệu quả rất hạn chế và
khách hàng thật vất vã và không dễ dàng tìm kiếm, quảng cáo trên Web Site SaigonFilms.com
thật sự đưa chiếc xe của bạn đến tận khắp nơi xa khác và được khách hàng tìm thấy nhanh
chóng nhất, và do đó xe của quý bạn sẽ được bán nhanh nhất. Người khách hàng có thể nhìn
thấy mọi khía cạnh của chiếc xe của quý bạn trên cellular phones hoặc laptops hoặc chiếc
computer có Internet, và sẽ giúp họ quyết định thật dễ dàng mua chiếc xe của bạn. Bạn cũng
có thể muốn trade xe của bạn nếu bạn muốn. Chúng tôi sẽ gửi email đến các thȃn hữu xa gần
các tiểu bang hoặc Nam Bắc Cali, rõ ràng việc rao bán xe của quý bạn có một hiệu quả thật
hoàn hảo và nhanh chóng và tin cậy.
Saigonfilms Auto Showroom hiện nay đã hoàn chỉnh với những loại xe mẫu, BMW, HONDA,
TOYOTA, MERCEDES BENZ, INFINITY với những giá tiền mẫu và chúng tôi sẳn sàng đón nhật
tất cả rao bán xe của quý bạn với giá quảng cáo hàng tháng rất thấp là 60 đôla cho một tháng
với các chi tiết áp dụng như sau:
1. 10 giòng chữ của trang giấy 8.5x11 để mô tả xe của bạn như đời xe, kiểu xe, nhà sản
xuất chế tạo, đặc điểm của xe, v.v…
2. 2 tấm hình đẹp nhất của xe của bạn trong hay ngoài,
3. Ghi rõ tiền bán, hoặc người mua sẽ gọi đến quý bạn để biết.
4. Ghi rõ số phone hoặc cell của bạn để liên lạc.
5. Check gởi về hộp thư của Saigonfilms.com PO BOX 391063, Mountain View, Ca 94039.

Sau khi nhận được check chúng tôi sẽ post trên Web site SaigonFilms.com và giới thiệu
đến các thȃn hữu và độc giả.
6. Tiền quảng cáo rao bán xe cần trả ít nhất 2 tháng một lần tức là 120 đô/ 2 tháng.
Nhưng trong thời gian khai trương Auto Showroom, chúng tôi có giảm giá nửa tháng tức
chỉ trả 90đô cho 2 tháng. Giá đặc biệt này áp dụng từ hôm nay 20/01/2015 đến
20/03/2015 tức một tháng trước Tết và một tháng sau Tết Ất Mùi.
7. Mọi chi tiết nào quý bạn muốn biết thêm xin liên lạc email viettrade_net@yahoo.com.
8. Những xe quảng cáo rao bán trong thời gian đặc biệt này sẽ được xem thấy trực tiếp
trêm homepage của Saigonfilms.com.
Mở ra một Saigonfilms Auto Showroom chính là một cơ hội mà chúng tôi mong đợi từ rất
lȃu với mục đích duy nhất nhằm phục vụ cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và hướng đến
các tầng lớp khách hàng trên khắp nước Mỹ nói chung. Chính vì thế, chúng tôi mong đợi
đón nhận các quảng cáo của quý bạn và sẳn sàng tạo nên những dịp thuận lợi nhằm giúp
quý bạn bán được xe của mình thật nhanh chóng.
Các Chương Trình đặc biệt
1. Chúng tôi cũng có những chương trình đặc biệt nhằm quảng cáo xe của các dealers với
giá phải chăng (wholesale price) discount 30% hàng tháng cho mỗi xe với số lượng từ
10 xe trở lên.
2. Chúng tôi có chương trình commission cho bất cứ quý vị nào giới thiệu người quảng cáo
bán xe trên Saigonfilms Auto Showroom. Ɖể biết thêm về commission này xin email về
chúng tôi tại email address viettrade_net@yahoo.com

Trȃn trọng,
Ban điều hành SaigonFilms.com
2015/01/20
Xin lưu ý chúng tôi nhận quảng cáo xe do người bán xe gửi các thông tin đến chúng tôi, tất
cả chi tiết do người viết gửi email đến chúng tôi sẽ được lưu trữ và chúng tôi sẽ không chịu
trách nhiệm về tất cả chi tiết thông tin người bán xe quảng cáo trên Saigonfilms.com
Chúng tôi dành quyền (we have the right) sẽ cập nhật các chi tiết quảng cáo SaigonFilms
Auto Showroom mà không thể thông báo trước. Chúng tôi có quyền sửa chửa, hoặc update
các thông tin trên Saigonfilms.com Auto Showroom mà không chịu trách nhiệm nào do sự
sai sót lỗi văn phạm, giá tiền… hoặc các thông tin khác. Nếu có sự sai sót đó, chúng tôi
dành quyền được sửa chửa sớm nhất và không vi phạm bất cứ một trách nhiệm nào trước
bất cứ ai, hoặc luật pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể update các ghi chú trách nhiệm này mà
không thông báo trước.

