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Về việc Tạm ngưng kinh doanh một số cửa hàng tại các khu vực. 

 

Kính gửi: Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác và Quý Cổ Đông,  

Đất nước Việt Nam chúng ta đang bước vào giai đoạn then chốt trong phòng chống dịch 

Covid-19. Cùng hòa nhịp với những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của Chính Phủ, công ty PNJ sẽ 

tiến hành đóng cửa tạm thời một số cửa hàng trong hệ thống khi có các yêu cầu của các cơ quan 

Nhà nước. Cụ thể, trong ngày 26& 27/3/2020, chúng tôi đã tạm đóng cửa một số cửa hàng tại Hà 

Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Tùy theo tình hình dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương, 

công ty PNJ sẽ tiếp tục tạm đóng thêm hay mở cửa trở lại các cửa hàng trong hệ thống.  

 Trong thời gian này, kênh Online của PNJ tại www.pnj.com.vn và những cửa hàng ngoài 

vùng dịch sẽ vẫn được duy trì thông suốt để phục vụ quý khách hàng có nhu cầu mua sắm trang 

sức. Quý khách hàng có thể cập nhật thông tin các cửa hàng PNJ nào vẫn đang hoạt động bình 

thường qua Hotline: 1800 54 54 57 hoặc truy cập website www.pnj.com.vn. Chúng tôi luôn vui 

mừng và hạnh phúc phục vụ quý khách. 

 Với triết lý kinh doanh đặt lợi ích khách hàng, lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp, PNJ 

cam kết sẽ luôn phối hợp và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cùng 

cả nước sớm đẩy lùi đại dịch này và sớm mở lại các cửa hàng phục vụ quý khách ngay khi được 

phép. 

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác và Quý Cổ Đông đã luôn tin tưởng 

đồng hành cùng PNJ. Chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, giữ vững niềm tin và sự lạc quan để cùng 

chung tay đẩy lùi Covid. 

Trân trọng,  
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