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Hiểu được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam. Công ty ACI đã hợp tác với các nhà cung cấp
hàng đầu của Mỹ để mang đến các dòng sản phẩm tốt nhất, xứng đáng là lựa chọn tin cậy của khách hàng. Bên
cạnh đó ACI còn giúp các nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng ra thị trường Mỹ.
Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn không ngừng tìm kiếm những mặt hàng chất lượng cao, giá cả phù hợp để mang
đến cho khách hàng VIệt Nam những trải nghiệm mua sắm thú vị, an toàn, với các mặt hàng đa dạng từ các sản
phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp đến các sản phẩm đồ dùng gia đình, thực phẩm. Với giá cả tốt nhất cho khách
hàng và đối tác.
Chúng tôi luôn phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu chuyên phân phối, phát triển và nghiên
cứu thị trường thực phẩm các loại tự nhiên hay chế biến, đạt tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy cao, cùng những
dịch vụ cộng thêm và tính nhất quán trong dịch vụ cũng như mối quan hệ với khách hàng.
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