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Chuyển văn phòng vào tháng cô hồn nên hay không nên
Từ xa xưa, tháng 7 được coi là tháng cô hồn và cha ông ta luôn kiêng kị những việc quan trọng
diễn ra trong tháng cô hồn này. Đến ngày nay, trong xã hội hiện đại người ta vẫn luôn kiêng ch
uyển văn phòng
vào tháng cô hồn này. Vậy thực hư chuyện này ra sao?

Vì sao không nên chuyển văn phòng vào tháng cô hồn?
Vốn dĩ theo quan niệm của dân ta, tháng 7 là thời điểm giao thoa tâm linh giữa những người
đang sống và những người đã khuất. Với quan niệm này, những việc lớn được tiến hành trong
tháng cô hồn, nhất là liên quan đến di chuyển bất động sản có thể gây kinh động tới những
người đã mất.

Từ đó gây ra những tác động xấu ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sức
khỏe của nhân viên. Không chỉ chuyển văn phòng trọn gói mà hầu như tất cả các hoạt động
khác đều ngưng trệ trong tháng 7 – tháng cô hồn này.
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Nhiều doanh nghiệp rất lo lắng khi hạn thuê văn phòng cũ hết tháng 7, nếu chuyển đi sớm hơn
sẽ mất tiền thuê một tháng, còn nếu đợi đến tháng 7 chuyển có thể xảy ra những điều không tốt
theo quan niệm của dân gian.

Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp cũng đã chuyển văn phòng vào tháng cô hồn nhưng
đến giờ doanh nghiệp vẫn phát triển vững mạnh. Các doanh nghiệp này khi chuyển địa điểm
văn phòng giao trọn công việc cho dịch vụ vận chuyển nên khá thoải mái, đơn giản. Chuyển
văn phòng giá rẻ xong, doanh nghiệp có thời gian tập trung phát triển công việc, ổn định lại
hoạt động.

Lựa chọn đơn vị vận chuyển vào tháng cô hồn

Với TDK Expess chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải nội thành hà nội quanh năm, chúng tôi
cũng đã từng tiến hành chuyển văn phòng cho rất nhiều doanh nghiệp vào tháng 7 âm lịch.
Thực tế cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nếu doanh nghiệp nhất nhất kiêng kị không chuyển
vào tháng 7 mà điều kiện thực tế lại không hợp lí sẽ làm lỡ dỡ nhiều hoạt động của mình. Chỉ
cần bạn có tâm, vấn đề di chuyển vào thời điểm nào không còn quan trọng nữa.

Bất kể chuyển địa điểm vào thời điểm nào trong năm, doanh nghiệp cũng nhận được sự tận
tâm nhất của TDK Expess. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi làm việc chuyên nghiệp, nhiều kinh
nghiệm cùng sự hỗ trợ của các phương tiện khác như xe tải, ròng rọc... sẽ đem đến dịch vụ
chất lượng nhất. TDK Expess đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

2/2

