
Về chúng tôi

Công ty Gianguan Auction NY ( Singapore )
đấu giá các cổ vật và tác phẩm ngh
cao cấp, trang sức và ngọc khí.

Giám định online 
Chúng tôi là công ty đầu tiên ở Đông Nam Á cung c
cả hợp lý, cũng là một cách thử
online. Công tác giám định của chúng tôi đ
bộ mà không hề thông qua bất k

Vì sao quý khách sử dụng dịch v

 Phí giám định ở các công ty khác dao đ
một số nhà đấu giá ở nước ngoài sau khi thu ti
chính xác của kết quả giám đ

 Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý khách và s
giám định của mình. Chúng tôi c
mình nếu có nguồn gốc chính xác.

 Nếu cổ vật đã giám định đượ
hoàn trả. 

 Chúng tôi luôn theo dõi và c
tốt nhất cho quý khách.

 Chúng tôi thường xuyên tổ ch
nhà sưu tập cổ vật và các tác ph

Bán hàng online

Bán một món hàng online cho phép quý khách ti
Tuy nhiên quý khách có thể cảm th
lẽ quý khách sẽ khởi đầu với mộ
mình có thể hoàn toàn tiếp cận nhóm khách hàng l
mại điện tử hướng đến một nhóm khách hàng đ
sưu tập cổ vật cũng như các tác ph
tảng online dẫn đầu để các nhà sưu t
loại cổ vật, tác phẩm nghệ thuật, danh h

Gianguan Auction NY ( Singapore ) được thành lập vào năm 2013 kinh doanh d
m nghệ thuật Trung Hoa, danh họa và buôn bán các lo

Đông Nam Á cung cấp hình thức “Giám định bằng email” v
nghiệm để chúng tôi mở rộng triển khai dịch vụ

a chúng tôi đều được thực hiện bởi các chuyên gia th
t kỳ dịch vụ giám định bên ngoài nào.  
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ty khác dao động trong khoảng $100.00 đến $300 m
c ngoài sau khi thu tiền thì sẽ không chịu trách nhi

giám định của họ. 

ng hành cùng quý khách và sẽ cam kết chịu trách nhiệ
a mình. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để quý khách có thể bán c

c chính xác.

ợc ủy thác cho chúng tôi để đấu giá, phí giảm đ

dõi và cập nhật các nhà đấu giá toàn cầu để đạt được k

chức các sự kiện giám định, đấu giá để duy trì quan h
t và các tác phẩm nghệ thuật.  

t món hàng online cho phép quý khách tiếp cận số lượng khách hàng rộ
m thấy quá sức nếu chưa từng sử dụng kênh bán hàng này. Có
ột cửa hàng nhỏ ở địa phương nhưng quý khách c

n nhóm khách hàng lớn hơn nhiều. E-Antique là m
t nhóm khách hàng đặc thù, là nơi tập trung mua bán c

ư các tác phẩm nghệ thuật. Mục đích của chúng tôi là trở
các nhà sưu tập có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mua bán các

t, danh họa, đồng hồ cao cấp, trang sức và ngọc khí.
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