
 

 
Cổng Thương mại điện tử  sản phẩm & vật liệu xây dựng 

 
Đơn vị tài trợ phát triển 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG  

CỔNG TMĐT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ SẢN PHẨM XÂY DỰNG  
XAYDUNG.ORG  

 
Thông tin doanh nghiệp đăng ký tham gia: 
Tên công ty: ……………………………………………………………………………………………...... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………… 

Mã doanh nghiệp (MST): ………………………………Cấp tại………………………………………...  

Ngành nghề hoạt động:…………………………………………………………………………………... 

Điện thoại: ………………………………………………Fax: ………………………………………….... 

Email: ……………………………………………………Website: …………………………………........ 

Người đại diện: …………………………………………Chức vụ: ……………………………………...  

 

Thông tin đăng ký gian hàng:  
Tên đăng nhập: ………………………………………………………… 

(Tên đăng nhập viết liền, không dấu, chưa đăng ký thành viên thì nên lấy giống Tên gian hàng)  

Người liên hệ quản lý: ………………………………………..Chức vụ……………………………… 

Mobile: .....……………………………………………................ Email: ...…………………………… 

Tên gian hàng: …………………………………………………………………………………….........  

Đăng ký gian hàng: HTTP:// ______________________________________.XAYDUNG.ORG  
(Đăng ký địa chỉ gian hàng viết liền (vui lòng viết HOA), không dấu và được sử dụng để tạo 

thành địa chỉ truy cập website gian hàng có cấu trúc:  http://diachigianhang. xaydung.org)  

Hình thức nhập dữ liệu:  
□ Tự nhập dữ liệu (miễn phí) □ Thuê Xaydung.org nhập dữ liệu  (mất phí dich vụ)  

(Doanh nghiệp xem hướng dẫn nhập dữ liệu tại phần trợ giúp trên website Xaydung.org)  
Lưu ý:  
– Để đảm bảo tính cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ, Tên gian hàng sẽ được kiểm duyệt và có thể từ chối nếu các 
Quý Công ty lấy tên các nhãn hiệu lớn đã được đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc các nhãn hiệu khác không chứng minh 
được mình sử dụng các nhãn hiệu đó hợp pháp.  
– Vui lòng gửi bản đăng ký này về email  hotro@xaydung.org để gian hàng được kích hoạt trước, sau đó gửi chuyển 
phát bản gốc này về địa chỉ:  Wedo.,jsc: Tầng 10 tòa nhà Anh Minh, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. 
(Hotline: 089 888 6767 - Nếu bạn không gửi bản đăng ký, gian hàng sẽ không được kích hoạt và có thể sẽ bị xóa) 
  

XAYDUNG.ORG DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ 
          (Người nhận tờ đăng ký)     (Ký tên, đóng dấu pháp nhân) 

1/1 

http://xaydung.org/
mailto:hotro@xaydung.org

