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Kết nối với DAT Solar và thảo luận tiêu chí hợp tác

•  Ký hợp đồng đại lý và có phát sinh đơn 
hàng đầu tiên tối thiểu 100 triệu.
•  Được tư vấn hoàn thiện kế hoạch kinh 
doanh – marketing và cung cấp công cụ hỗ 
trợ kinh doanh.

Ký hợp đồng đại lý 

•  Tham gia các lớp huấn luyện sales và kỹ 
thuật cơ bản để tự tin tư vấn, chốt sales và lắp 
đặt đúng kỹ thuật do DAT tổ chức.
•  Chuyên gia của DAT sẽ phối hợp cùng đối 
tác trong các dự án đầu tiên, đảm bảo đồng 
hành đến khi đối tác làm chủ được kỹ thuật 
và công nghệ.

Trở thành chuyên gia điện mặt trời 
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•  Chia sẻ định hướng kinh doanh điện mặt 
trời, tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất.
•  DAT Solar tư vấn, định hướng lựa chọn thị 
trường tiềm năng, cơ hội, thách thức.
•  Tham quan và tìm hiểu về hệ sinh thái của 
DAT để tiến hành quyết định đi đến hợp tác.

CHINH PHỤC CƠN SỐT TỶ ĐÔ CÙNG DAT SOLAR



Bảng giá cạnh tranh, 
thưởng doanh số.

Chúng tôi chuẩn bị 
sẵn công cụ cho bạn 
gồm: website, cata-
logue, brochure giới 

thiệu sản phẩm… 
Hỗ trợ làm bảng hiệu, 

poster trang trí.

DAT Solar chuyển giao 
các khách hàng tiềm 
năng trong vùng hoạt 
động của đối tác, giúp 
đối tác có thêm lượng 
khách hàng ổn định, 

thường xuyên.

Giúp đối tác hiểu rõ về 
sản phẩm, giải pháp, 
thị trường và tâm lý 
của từng đối tượng 
khách hàng… bằng 
những buổi đào tạo 
kinh doanh và kỹ thuật 

miễn phí.

Đồng hành, hỗ trợ 
cùng đối tác trong 
việc tư vấn, thiết kế, 
hướng dẫn thi công 
lắp đặt một số dự án 

điện mặt trời. 

HỖ TRỢ
BÁN HÀNG

HỖ TRỢ
TRUYỀN THÔNG

CHIA SẺ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
ĐÀO TẠO

HỖ TRỢ
KỸ THUẬT

1 2 3 4 5

info@dattech.com.vn
(+84) 283 715 7567
(+84) 283 891 6586

Email
Phone
Fax

info.cantho@dattech.com.vn
(+84) 292 391 7137
(+84) 292 391 7337

Email
Phone
Fax

info.hanoi@dattech.com.vn
(+84) 243 252 5000
(+84) 243 253 5000

Email
Phone
Fax

         Với kinh nghiệm hơn 14 năm qua, DAT đã xây 
dựng hệ sinh thái giá trị về mọi mặt để giúp hơn 200 
đối tác chiến lược trên toàn quốc gia tăng sự hiệu quả 
từng ngày. Chúng tôi tự tin giúp bạn nhanh chóng 
trở thành chuyên gia điện mặt trời và không gặp 
phải những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

AN TÂM KINH DOANH
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Hotline: 18006567
Website: www .datsolar.com


