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TÁC ĐỘNG CỦA VIRUT CORONA ( VI RÚT VŨ HÁN)
ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA FORTRESS (TIẾP THEO)

Kính gửi Quý khách hàng,
Đây là bản tin mới nhất cập nhật tình hình vi rút Corona ngày 28/2/2020.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam, nhiều ngành công nghiệp tại Việt Nam đặc biệt là
may mặc, da giầy và điện tử sẽ buộc phải ngừng sản xuất do thiếu hụt nguồn nguyên liệu và linh
kiện nhập khẩu từ Trung Quốc.
https://vnexpress.net/kinh-doanh/nhieu-doanh-nghiep-co-the-dung-san-xuat-vi-covid-194060640.html
Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của Fortress do chúng tôi có đủ
nguồn lực từ các nhà cung ứng chính tại Đài Loan. Có thể thấy rằng hoạt động kinh doanh của
Fortress sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh này.
Nếu có bất kỳ thắc mắc vui lòng thông báo cho chúng tôi.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng.

TIN TỨC
Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam
Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản
xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc
Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có
truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi
gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và
là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools.

