
Công ty EUROVINA  

hợp tác với các doanh nghiệp trong nước sản xuất và phân phối vào châu Âu  

khẩu trang Nano Bạc kháng khuẩn! 
 

Thế giới trong suốt 3 tháng nay đang quan tâm tới 1 điều duy nhất, và quan trọng nhất, Covid19, dịch cúm virus từ Vũ hán đã được ví 
như 1 cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, với sự liên quan trực tiếp đến đời sống và sức khoẻ 209 nước trên thế giới với tổng số gần 5 tỷ 
dân số.  

Hiện nay nhiều nước kể cả USA đã thấy được tầm quan trọng của những chiếc khẩu trang, ở nhiều nước châu Âu như Séc, Slovakia 
... đã qui định nghĩa vụ đeo khẩu trang, nếu không đeo sẽ bị phạt nặng. 

Công ty EUROVINA ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến cũng không đứng ngoài khoanh tay nhìn và chờ đợi. Ngoài những công 
việc nhân đạo như may khẩu trang cùng các chị em phụ nữ để ủng hộ từ thiện cho các bệnh viện tuyến đầu, hay tham gia vào hội 
phiên dịch Y tế để giúp đỡ cộng đồng người Việt nam hiểu biết hơn để bảo vệ sức khoẻ. 

Nói đến EUROVINA, nhiều người biết đến với 1 thương hiệu của 1 công ty du lịch và đại lý bán vé máy bay rất có uy tín ở CH Séc và 
châu Âu, nhưng chắc ít người biết đến Giám đốc của EUROVINA đã có kinh nghiệm trên 15 năm kinh doanh trong lĩnh vực dược 
phẩm và y tế từ năm 2006. 

Đứng trước nhu cầu khẩn cấp của cả Châu Âu, EUROVINA đã hợp tác cùng công ty đầu ngành - Thiết bị Y Tế Việt nam, và các ông 
lớn dệt may như VINATEX,  đơn vị đầu ngành của ngành dệt may Việt Nam với các đối tác lớn như Zara, H&M, Lacoste để đưa tới 
châu Âu những chiếc khẩu trang có công dụng kháng và diệt khuẩn virus, bụi, phấn hoa tới 99%. 

Tổng giám đốc của công ty Vinatex, ông Lê Tiến Trường cho biết: „Các sản phẩm của Vinatex đã được kiểm nghiệm và được cấp đầy 
đủ chứng chỉ của Bộ Y tế Việt nam. Các chứng chỉ này được châu Âu công nhận và EUROVINA sẽ là nhà phân phối tại thị trường 
châu Âu cho VINATEX.“ 

Hiện EUROVINA đang cùng các đối tác mở rộng để đưa sản phẩm tới ITALIA, TÂY BA NHA, HUNGARI và EU. 

Giá cả hợp lý và đầy đủ giấy tờ chứng chỉ!!! 

Các đối tác có nhu cầu phân phối vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết tìm hiểu: www.eurovina.org. 

Email: info@eurovina.eu 

Tel /viber: Thanh Hà: 00 420 774 399 999 

Thanh Tâm: 00 420 608 042 042 

Theo eurovina 



 



 

 

 
 

 

 

 



 


