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Công ty Thịnh Phát là đối tác của nhiều khách hàng từ nhỏ lẻ đến doanh nghiệp quy mô 

lớn, với mức chiết khấu tốt. 

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu môi trường Thịnh Phát (Đồng Nai) có hơn 

10 năm làm trong lĩnh vực thu mua phế liệu. Thịnh Phát thu mua gần như tất cả loại 

phế liệu như: phế liệu sắt, phế liệu đồng, phế liệu nhôm, hợp kim, chì, Niken và nhựa. 

Công ty có khối lượng đơn hàng lớn trên cả nước với các chi nhánh nên việc thu mua 

được thực hiện nhanh chóng trong ngày. Thịnh Phát chấp nhận thu mua các sản phẩm 

từ linh kiện điện tử, thiết bị cũ, vật dụng không còn giá trị sử dụng đến nguyên liệu thừa 

trong sản xuất. Tất cả phế liệu được mua với mức giá cao hơn 30% so với thị trường và 

luôn có chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu. 

Xem thêm: Dịch vụ thu mua phế liệu đồng của công ty Thịnh Phát 

 

Công ty Thịnh Phát thường xuyên thu mua phế liệu từ các doanh nghiệp với giá cao. 
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Thịnh Phát cố gắng mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Công ty có 

nhiều cơ sở kinh doanh và kho bãi ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam với quy mô hoạt 

động trên toàn quốc. Dưới đây là 4 lợi thế khiến Thịnh Phát được nhiều người lựa chọn: 

- Giá cả: Thịnh Phát đảm bảo bảng giá phế liệu luôn cao hơn 30% so với thị trường. 

- Tài chính: Thịnh Phát luôn tự tin vào khả năng tài chính của mình, cam kết đảm bảo 

việc thanh toán một lần cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

- Nhân lực: Hiện tại, công ty có hơn 350 nhân lực để phục vụ công tác tháo dỡ, bốc xếp, 

vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh kho bãi chứa phế liệu cho khách hàng trên toàn quốc. 

- Kho bãi và phương tiện: Thịnh Phát là đơn vị có nhiều chi nhánh, kho bãi trên cả nước 

để phục vụ cho công việc thu mua phế liệu. Ngoài ra, công ty có hơn 150 xe tải, xe cẩu, 

xe cạp, xe nâng và một số máy móc chuyên dụng dùng để vận chuyển các loại phế liệu. 

 

Mọi quy trình thu mua phế liệu của Thịnh Phát được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng. 

Tùy thuộc vào loại phế liệu, Thịnh Phát phân loại mức giá thu mua phế liệu, giá sắt 

vụn thành loại 1, 2... và cam kết có giá thu mua cao trên thị trường. Bảng giá phế liệu 

cũng có thể thay đổi trong từng khoảng thời gian tùy thuộc vào độ ổn định của thị trường 

và các yếu tố ảnh hưởng khác. Tuy nhiên, công ty luôn mong muốn mang lại những 
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điều tốt nhất cho khách hàng nên sẽ cố gắng không dao động giá quá nhiều, vẫn đảm 

bảo giá thu mua phế liệu tốt và cao 

Ngoài ra, công ty có chiết khấu hoa hồng hấp dẫn cho người giới thiệu để thể hiện sự 

trân trọng với những người giúp công ty có được mối làm ăn, quan hệ với doanh nghiệp. 

 

Công ty thanh toán cho khách hàng ngay sau khi cân và bốc xếp phế liệu lên xe, hình 

thức linh hoạt theo yêu cầu. 

Liên hệ Công ty Thu mua phế liệu Thịnh Phát: 

Địa chỉ: 347 Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Hotline: 0972083918 - 0907824888. 

Email: vutienngoc.01011987@gmail.com. 

Website: muaphelieuthinhphat.com. 

Báo chí nói về thu mua phế liệu Thịnh Phát: 

Thịnh Phát - công ty thu mua phế liệu TP.HCM giá cao 

Thu mua phế liệu Đồng giá cao cho doanh nghiệp 

Thịnh Phát – Thu mua phế liệu đồng giá cao  

Địa chỉ thu mua phế liệu uy tín, giá cao tại Bình Dương 
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Cơ sở thu mua phế liệu đồng giá cao, uy tín 

Thịnh Phát - Công ty thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM 

Thịnh Phát - Công ty thu mua phế liệu đồng giá cao trên toàn quốc 
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