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SemiProbe ra thông báo chỉ định Công ty Acrosemi làm đại diện tại Việt Nam
SemiProbe vui mừng thông báo Công ty Acrosemi đã trở thành đại diện bán hàng của chúng tôi tại Việt
Nam. Theo đó, Acrosemi sẽ cung cấp cho thị trường chất bán dẫn đang phát triển tại đây những giải
pháp kỹ thuật, sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Tận dụng những lợi thế về nguồn lao động ngày càng
được đào tạo bài bản, nhiều công ty bán dẫn toàn cầu đang tìm đến Việt Nam để triển khai công nghệ
sau của họ. Theo Ông Denis Place – Chủ tịch Semiprobe “Thị trường đang lên tại Việt Nam cần có các
kênh bán hàng bản địa để hỗ trợ các hệ thống kiểm tra tấm silicon và chíp bán dẫn. Và, Acrosemi sẽ hổ
trơ chúng tôi làm việc này tại đây”. Các sản phẩm của SemiProbe rất đa dạng, từ Nghiên cứu và Phát
triển tới sản xuất hàng loạt.

Về Công ty SemiProbe
SemiProbe là nhà cung cấp toàn cầu các thiết bị triểm tra và đầu dò trong công nghệ vi điện tử, pin mặt
trời, quang điện tử, MEMS, công nghệ sinh học, hóa học, công nghệ vi lưu và công nghệ nano. Chúng
tôi cung cấp cho thị trường công nghiệp các giải pháp với chất lượng và công nghệ cao đảm bảo tính
chính xác trong việc kiểm tra và quan sát và giúp hạ chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. SemiProbe kết
hợp với nhiều Trung tâm R & D hàng đầu trên toàn cầu để phát triển các thế hệ thiết bị tiên tiến và sản
xuất các giải pháp kỹ thuật trọn gói. SemiProbe cung cấp cho quý khách hàng các hệ thống từ nhân
công, bán tự động tới tự động với đầy đủ các linh phụ kiện cần thiết. Công ty có trụ sở tại Winooski, VT
Hoa Kỳ.
Các thông tin về SemiProbe có thể tìm tại www.semiprobe.com và điện thoại bàn (802) 860-7000.
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