Dc ng thiên lý t Bc vào Nam, mi vùng t u lu luyn, níu bc chân ngi qua li bng nhng c
trng riêng, mi ni mt v. n vi à Nng, ngoài s hòa mình cùng thiên nhiên th mng, vi núi
cao, bin rng, bn cng s không th kìm lòng trc vn m thc va phong phú va c áo mang m
hng v x Qung, trong ó có nc mm Nam Ô.

Nam Ô là mt làng chài nh lâu i, nép mình di chân èo Hi Vân vi vi trên mây di
sóng, vi s u ái ca m Bin cùng bàn tay cn cù, chu thng chu khó, ngi dân ni ây, qua
hàng trm nm, ã truyn nhau to nên c sn nc mm vang danh xa gn...Thi gian trôi qua vi
bao s i thay thng trm, song nhng git nc mm Nam Ô n hôm nay vn sóng sánh vàng
màu cánh gián, vi v mn m à cùng hng thm nng ca nng gió bin khi, mà nu ã mt ln nm
th cùng chút cay nng ca ti, t, chc chn s chng th nào quên...

Là ngi con ca Nam Ô, ln lên cùng hng v mn mòi ca bin c, Công ty TNHH Mm
Hng Hng ra i vi mong mun góp phn gìn gi ngh truyn thng ca quê hng, và cng là tinh
hoa m thc x Qung. Hn th na, gia bi cnh th trng nc mm – mt gia v không th thiu trong
ba cm ca ngi Vit ang t ra nhiu vn v tính an toàn cho sc khe, chúng tôi mong mun
mang thc phm sch n vi ngi s dng.
Vi phng châm " cht lng là trên ht", chúng tôi cam kt to ra sn phm mm nh
nguyên cht t mui bin sch và cá cm ti, qua quá trình chp truyn thng, tuyt i không s
dng hóa cht trong quá trình sn xut, không s dng cht bo qun, to màu, to mùi. Chính vì
th, nc mm Hng Hng s lu gi trn vn dng cht, mang n cho gia ình bn nhng ba cm gia ình
m m và an toàn.
Công ty TNHH Mm Hng Hng kính chúc quý khách hàng mnh khe, hnh phúc,
thành t và xin gi li cm n n mi ngi ã tin tng s dng sn phm ca Công ty trong thi gian
qua. "S hài lòng ca bn là hnh phúc ca chúng tôi" , vì th, Công ty rt mong nhn c ý kin
phn hi t quý khách hàng có th phc v tt hn trong thi gian n.
Mi ý kin óng góp xin liên h: Anh Phú, in thoi 0935. 998. 908
Chúng tôi xin chân thành cm n!

