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BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ
Kính gởi: QUÝ KHÁCH HÀNG
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Thời gian làm việc
(Số vị trí bảo vệ)
1 vị trí bảo vệ
(8h/24ngày)
1 vị trí bảo vệ
(12h/24ngày)
1 vị trí bảo vệ
(16h/24ngày)
1 vị trí bảo vệ
(24h/24ngày)

Số lượng
NV
01
01
01
01

Thành tiền
(Chưa gồm 10 %VAT)
6-7 triệu
đ/tháng
7-8 triệu
đ/tháng
9-12 triệu
đ/tháng
11-15 triệu
đ/tháng

1. Thời gian làm việc
Vui lòng tham khảo khung giờ trên. Để chính xác hơn, hãy gọi trực tiếp để
được báo giá cụ thể.
2. Mức giá trên đã bao gồm các khoản:
- Các khoản chi phí cho nhân viên bảo vệ.
- Công cụ hỗ trợ.
- Đồng phục, và các loại hỗ trợ khác
- Các chi phí bảo hiểm cho nhân viên bảo vệ (BHXH, BHYT, BH tai
nạn, phẫu thuật …)
3. Các loại hình bảo vệ
- Tuần tra, canh gác, an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản hàng hóa.
4. Hỗ trợ và khuyến mãi
- Khuyến mãi đội tuần tra cơ động, hỗ trợ khi có sự cố tại mục tiêu: Đội
tuần tra, giám sát, Đội Điều Lệnh.
5. Tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ
- Độ tuổi: 18 – 55 tuổi.
- Được đào tạo nghiệp vụ Bảo vệ chuyên nghiệp.
- Huấn luyện PCCC, sơ cấp cứu.
- Phản ứng, xử lý tình huống nhanh
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã dành thời gian xem những
thông tin trên. Để có bảng báo giá chính xác và cụ thể. Quý Khách
hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với dịch vụ bảo vệ chúng tôi, hoặc cho
chúng tôi 1 cuộc hẹn để tiếp xúc và khảo sát thực tế, sẽ gửi báo giá đến
Quý Khách hàng chính xác nhất.
Trân trọng kính chào !

