
 

  

CTY TNHH TM & DV E-COFFEE Việt Nam 

Số: 12722.BG.ECF 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------***------- 
  

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty TNHH TM và Dịch Vụ E-Coffee Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty 
với các Sản phẩm cà phê của E-COFFEE. 

E-Coffee trân trọng thông báo đến Quý Công ty bảng giá Cà-phê Hạt (Bột) như sau: 

Stt Chủng loại 
Đơn 
Vị 

Bán lẻ Bán Buôn 
Quy cách bao bì sản 

phẩm 
Ghi chú 

1 

Cà phê Espresso (Café ý) 

100% hạt cà phê Arabica 
đặc sản 

Kg 500.000 vnđ 400.000 vnđ 

 

Cà phê pha máy 
(Bao bì có khóa 

Zip và Van 1 
chiều, lớp tráng 
bạc bên trong) 

 
Giá giao quán Sl 

tối thiểu từ 
10kg/đơn 

2 

Cà phê Vietnamese 
Espresso (100% hạt cà 

phê Robusta Honey Chất 
lượng cao) 

Kg 350.000 vnđ 260.000 vnđ 

 

Cà phê pha máy 
(Bao bì có Van 1 
chiều, lớp tráng 
bạc bên trong)  

 
Giá giao quán Sl 

tối thiểu từ 
10kg/đơn 

3 

Cà phê pha phin truyền 
thống E-Coffee (Sp 
blends Arabica và 

Robusta) 

Kg 300.000 vnđ 225.000 vnđ 

 

SP cà phê Pha 
phin (Hạt & Bột) 
(Bao bì có Van 1 
chiều, lớp tráng 
bạc bên trong) 

Giá giao quán Sl 
tối thiểu từ 
10kg/đơn 

Lưu ý: Giá cà phê chưa bao gồm thuế VAT. | Thời gian áp dụng từ 12/07/2022 đến khi có thông báo mới.   

E-COFFEE Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý đơn vị được biết và rất mong nhận được sự hợp tác từ 
quý đơn vị trong thời gian tới ./. 

E-COFFEE Việt Nam Trân Trọng kính báo !  

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2022 

     E-COFFEE VIỆT NAM 


