
 
 
 
 
 
 

 

 
VỀ CHÚNG TÔI 
 
Quý khách hàng thân mến!  
Pierre-cardin.vn mong muốn luôn là người bạn đồng hành tin cậy của quý khách hàng. Với phương 
châm “uy tín thương hiệu và lợi ích khách hàng là mục tiêu hàng đầu”, chúng tôi luôn chú trọng bảo 
vệ và phát triển các lợi ích chính đáng của quý khách hàng. 

Giới thiệu về Pierre-Cardin 
Thương hiệu thời trang Pierre Cadin được biết đến như một biểu tượng thời trang lịch lãm, sang trọng 
bậc nhất thế giới. Áp dụng công nghệ Mc-Kay, Good – year được sử dụng lâu đời nhất tại Châu Âu 
cùng với nguồn nguyên liệu Da thật 100% nhập khẩu trực tiếp từ Italia. Pierre Cardin đã tạo ra những 
đôi giày chất lượng đẳng cấp hàng đầu tại thị trường Châu Âu. 
Với sứ mệnh mang thương hiệu thời trang quốc tế đến với khách hàng, chúng tôi cam kết đem lại 
những đôi giày hoàn mỹ với thiết kế tinh tế, sang trọng dành cho quý khách hàng yêu thích thời trang 
tao nhã, thanh lịch và  sang trọng. 

Dành cho Doanh Nghiệp 
Với kinh nghiệm mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình thành công hoàn hảo với 14 cửa hàng và 2 
trang thương mại điên tử chỉ sau 2 năm hoạt động, chúng tôi tin tưởng mang lại cho các bạn không chỉ 
sản phẩm, mẫu mã tốt, doanh thu cao mà còn giúp bạn kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hợp tác 
với pierre-cardin.vn là hoạt động Marketing hiệu quả giành cho doanh nghiệp. Tại pierre 
cardin thông tin về doanh nghiệp cũng như thông tin về sản phẩm sẽ được quảng bá rộng rãi đến các 
đối tượng khách hàng. Khoảng cách giữa người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng với doanh nghiệp 
được rút ngắn lại. 
 
Thông qua hoạt động giao dịch tại pierre-cardin.vn doanh nghiệp sẽ bán được một số lượng hàng hóa 
lớn với chi phí thấp và nhận được những phản hồi, đánh giá từ người tiêu dùng về sản phẩm. Chúng 
tôi luôn sẵn sàng hợp tác với quý doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh 
nghiệp tiếp cận gần hơn với khách hàng của mình. Để cộng tác cùng chúng tôi, quý khách vui lòng liên 
hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới hoặc điền vào mẫu thông tin sau đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với 
quý khách trong thời gian sớm nhất.  

Uy tín chất lượng 
Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,  tăng cường hợp tác với các đối tác tin cậy tại thị trường trong 
và ngoài nước để cải tiến về công nghệ sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu. Tập thể 
cán bộ nhân viên của  đã đang và sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu đột phá trong sáng tạo, cải tiến 
về kiểu dáng, chất lượng sản phẩm để đưa đến khách hàng các sản phẩm tốt nhất. Trong thiết kế, chúng 
tôi luôn đề cao tính trang nhã và phong cách cổ điển, sang trọng xứng tầm với thương hiệu thời trang 
quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng những sản phẩm chính hãng với chế độ bảo 
hành và dịch vụ khách hàng tốt nhất. 
 
Cùng với tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo tài năng, sự tận tâm và nhiệt huyết với nghề của 
các nghệ nhân. Chúng tôi luôn tỉ mỉ, trao chuốt trong từng công đoạn, khéo léo trong từng đường kim 
mũi chỉ đến cho ra đời các sản phẩm giày tinh xảo. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn 
được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ với tác phong làm việc chuyên nghiệp. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Chúng tôi cam kết tuân thủ 1 cách nghiêm ngặt các quy trình quy định trong công tác kiểm tra, đánh 
giá chất lượng sản phẩm, ngay từ khâu nhập liệu, gia công sản xuất, đóng gói cho đến khâu dịch vụ 
chăm sóc khách hàng. Bởi chúng tôi luôn làm việc với mục tiêu vì uy tín thương hiệu, vì lợi ích khách 
hàng. 
 

Dịch vụ tối đa 
Khi mua sắm tại https://pierre-cardin.vn khách hàng có thể đổi, trả sản phẩm miễn phí trong 7 ngày kể 
từ ngày nhận hàng. Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi đã nhận được hàng. Khách hàng được 
miễn toàn bộ phí vận chuyển trên toàn quốc, áp dụng cho các sản phẩm giày da của Pierre Cardin. Thời 
hạn bảo hành 12 tháng, cam kết bảo hành vĩnh viễn về chất liệu keo dán. 

Hỗ trợ 
Cam kết chất lượng phục vụ tốt nhất khi mua sắm tại pierre-cardin.vn 
Chúng tôi rất hân hạnh ghi nhận mọi ý kiến đóng góp từ quý khách hàng : 

• Hotline:  0888 560 606 ( 24/7 ) 
• Hoặc email : info@pierre-cardin.vn 

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng pierre-cardin.vn 
 

 


