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Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập SANCO FREIGHT (20/10/2000-20/10/2010), Công ty đã tổ
chức hội nghị tri ân khách hàng và gặp gỡ đối tác tại Siêm Riệp, Vương Quốc Campuchia.
Nhân dịp này, Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty đã được vinh hạnh đón
tiếp đại diện của các khách hàng thân thiết cũng như các đại lý trong khu vực Châu Á. Đây là
những đối tác đã song hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian qua nên các buổi họp mặt
diễn ra trong không khí thật ấm cúng và thân tình. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những
lời khen tặng cũng như những góp ý chân thành từ phía các đối tác trong dịp này. 

    

    

      

Nhân dịp này Công ty cũng tổ chức cho đoàn viếng thăm Kỳ quan Angkor tại Cố đô Siêm Riệp
và các điểm du lịch hấp dẫn tại Thủ đô Phnomphenh như Hoàng Cung, Chùa Vàng Chùa Bạc,
Đài tưởng niệm Việt Nam – Campuchia, Quảng trường Đài Độc Lập,Quảng trường sông 4 mặt.

    

Sau 4 ngày 3 đêm cùng nhau trên các nẻo đường tại đất nước Chùa Tháp, cả đoàn không chỉ
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cảm nhận được những vẻ đẹp huyền bí của nước bạn láng giềng mà quan hệ giữa mọi thành
viên trong công ty, khách hàng, và đối tác cũng được gắn bó và thân thiết hơn. 
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