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Với hành trình 70 năm, Pierre Cardin - thương hiệu thời trang huyền thoại thế giới từ năm 1950, được biết đến 
như một biểu tượng thời trang Paris sang trọng và bậc nhất thế giới. Các sản phẩm của Pierre Cardin luôn mang 

đến sự lịch lãm, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung. 
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thời trang, đặc biệt là giày da, chúng tôi hiểu được mong muốn cũng 
như nguyện vọng của khách hàng để từ đó đưa ra những mẫu thiết kế, kiểu dáng phù hợp với người Châu Á, đặc 

biệt là Việt Nam. 
Chúng tôi đang tìm kiếm những đối tác tiềm năng, yêu thích thời trang và kinh doanh để cùng phát triển lĩnh 

vực đầy tiềm năng này. 
Hiện Pierre Cardin Shoes đã phủ sóng phần lớn những thành phố trọng điểm như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng và đã có mặt tại các TTTM như Parkson, Vincom, Robins,…một trong những hệ thống lớn nhất tại VN và 

yêu cầu khắt khe về quy chuẩn cũng như chất lượng hàng hóa. 
👞 Chất lượng sản phẩm: Đây là điều mà bất cứ đại lý nào cũng quan tâm khi cộng tác. Pierre Cardin Shoes luôn 

chú trọng đến từng chi tiết để tạo nên những đôi giày hoàn mỹ nhất, xứng đáng là người bạn tri kỷ luôn đồng 
hành cùng bạn trên mỗi bước đi đến thành công. Với mục tiêu trên, Pierre Cardin xây dựng những tiêu chuẩn 

chất lượng của từng loại da cho từng dòng sản phẩm riêng biệt và được kiểm định bằng máy chuyên dụng. 
Ngoài ra, sản phẩm của chúng tôi được làm hoàn toàn bằng thủ công với hơn 200 công đoạn với công nghệ Mc 
Kay, Good Year có hàng trăm năm qua từ Châu Âu. Vì vậy, giày Pierre Cardin không chỉ mang đến cho khách 

hàng một sản phẩm chất lượng tốt nhất mà nâng tầm vị thế xã hội của chủ nhân. 
👟 Đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp: Pierre Cardin Shoes đưa ra một quy trình chuẩn đào tạo dành 

riêng cho đội ngũ nhân viên bán hàng, và chúng tôi sẽ hỗ trợ các đối tác để đào tạo nhân sự tại địa phương theo 
quy chuẩn đó từ đồng phục nhân viên, cách đón chào khách, cách tư vấn sản phẩm, cách vượt qua phản đối 

khách hàng,… 
👜 Mức chiết khấu: chúng tôi luôn muốn cộng tác song phương, chính vì thế các chính sách cũng như mức hỗ 

trợ dành cho đại lý luôn hấp dẫn, hỗ trợ các đại lý khi có chương trình khuyến mại tại địa phương…. 
💼 Quan tâm đến đại lý: Chúng tôi có lịch trình thăm nom, đào tạo lại nhân viên bán hàng định kỳ từng tháng, 

quý, năm. Hỗ trợ phần mềm bán hàng chuyên nghiệp, Chúng tôi quan tâm đến các nguyện vọng, cũng như đóng 
góp của quý đại lý để tạo nên một hệ thống Pierre Cardin Shoes lớn mạnh. 

 


