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GIỚI THIỆU CÔNG TY TUVACO
TUVACO introduction

GIỚI THIỆU CHUNG  introduction

 TUVACO (CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ÐẦU TƯ TUẤN VĂN) là công ty Việt Nam đầu tiên sản
xuất lắp ráp dòng sản phẩm quạt trần trang trí tiết kiệm năng lượng mang thương hiệu Việt.
Ngoài sản phẩm quạt trần trang trí, TUVACO còn phát triển các dòng sản phẩm tiết kiệm điện
như: Ðèn led công nghiệp, led dân dụng, đèn led năng lượng mặt trời, camera giám sát và thiết
bị nhà thông minh.

ENG  TUVACO (TUAN VAN INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY) is the first
Vietnamese company to produce and assemble the energy-efficient decorative ceiling fan
series with Vietnamese brand name. In addition to decorative ceiling fans, TUVACO also
developing power-saving product lines such as industrial led lights, civil leds, solar led lights,
surveillance cameras and smart home devices.
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GIỚI THIỆU CÔNG TY TUVACO
TUVACO introduction

 Với nhà máy sản xuất lắp ráp rộng trên 10.000m2 tại huyện Hóc Môn, hệ thống máy móc hiện
đại cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, các sản phẩm mang thương hiệu TUVACO chắc
chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu từ người tiêu dùng. TUVACO cam kết sẽ luôn cung cấp những sản
phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành tốt nhất, từng bước xây dựng thương hiệu chiếm
được lòng tin yêu từ người tiêu dùng.
 Bằng nỗ lực không ngừng, TUVACO vinh dự được bình chọn “TOP 10 thương hiệu vàng hội
nhập khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”.
ENG

TUVACO - Khẳng định thương hiệu Việt

 With an assembly factory of over 10,000m2 in Hoc Mon district, modern machinery systems
and skilled technical staff, TUVACO branded products surely meet the needs of consumers.
TUVACO commits to always provide the highest quality products with the best price, gradually build brand to win the trust of consumers.
 By continuous efforts, TUVACO is honored to be voted "Top 10 Asia Pacific golden brand".
TUVACO - Affirming Vietnamese brands' position
DỊCH VỤ
CHUYÊN NGHIỆP
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MẪU MÃ
ÐA DẠNG

CHẤT LƯỢNG
VƯỢT TRỘI
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BẢO HÀNH
DÀI LÂU

CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM & THƯƠNG HIỆU

PHÒNG KỸ THUẬT

Technical department

Electromechanical

PHÒNG CƠ ÐIỆN
Production workshop

XƯỞNG SẢN XUẤT

CHIEF PRODUCTION OFFICER (CPO)

GIÁM ÐỐC SẢN XUẤT

BOARD OF CONTROL

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG KCS

General plant department

P. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Quality control department

Sales department

PHÒNG KINH DOANH

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

GIÁM ÐỐC ÐIỀU HÀNH

GENERAL DIRECTOR

TỔNG GIÁM ÐỐC

P. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Financial Accounting

Organization of capital

P. TỔ CHỨC NGUỒN VỐN

GIÁM ÐỐC TÀI CHÍNH

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

BAN CỐ VẤN

BOARD OF ADVISTORS

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Organization - Administration

BOARD OF MANAGEMENT

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

SƠ ÐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Company organizational chart
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NHIỆM VỤ & CHỨC NĂNG
Assignment & Function

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ  Board of Management

 Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của Công ty TUVACO. Hội đồng quản trị có toàn quyền
nhân danh công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty phù hợp
với luật pháp, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Ðại hội đồng cổ đông.
ENG  The Board of Management is the highest organ of the TUVACO Company. The Board
of Management has full authority on behalf of the company to decide matters related to the
purposes of the company's interests in accordance with the law, except for cases under the
authority of the General Meeting of Shareholders.

TỔNG GIÁM ÐỐC  General Director

 Tổng Giám Ðốc phụ trách đối nội, đối ngoại. Ngoài ra công ty còn bổ nhiệm 3 Giám Ðốc dưới
sự giới thiệu của Tổng Giám Ðốc. Giám Ðốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ðại hội
đồng Cổ đông về việc điều hành công ty. Giám Ðốc thay mặt Tổng Giám Ðốc thực hiện một số
nhiệm vụ khi có yêu cầu, bao gồm:
- Giám đốc sản xuất.

- Giám đốc điều hành.
- Giám đốc tài chính.

ENG  General Director in charge of internal and external affairs. the company also
appoints 3 Director under the recommendation of the General Director. Director is responsible to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for managing the
company. Director on behalf of General Director performs a number of tasks when required,
including:
- Chief production officer (CPO).
- Chief executive officer (CEO).
- Chief financial officer (CFO).

BAN KIỂM SOÁT  Board of Control

 Ban kiểm soát được lập ra bởi Hội đồng quản trị nhằm giám sát tính chính xác và trung thực
trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; chuyên kiểm tra sổ sách kế toán thuế
doanh nghiệp, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của
Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
ENG  The Board of Control is set up by the Board of Management to monitor the accuracy
and honesty in the management and administration of business activities; Check corporate
tax accounting books, financial reports and the observance of company charter, resolutions
and decisions of the Board of Management and Chairman of the Board of Management.
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NHIỆM VỤ & CHỨC NĂNG
Assignment & Function

BAN CỐ VẤN  Board of Advisors

 Ban cố vấn được lập ra bởi Hội đồng quản trị để hỗ trợ xây dựng một tập thể kỷ luật, tinh
nhuệ, tổ chức chuyên nghiệp. Ban cố vấn đề xuất và tham mưu cho doanh nghiệp về định
hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp và các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

ENG  The Board of Advisors is set up by the Board of Directors to assist in building a elite,
disciplined, and professional organization. The Board of Advisors recommends, advises businesses on the direction of business development strategies and future business plans.

GIÁM ÐỐC ÐIỀU HÀNH  Chief Executive Officer (CPO)

 Giám đốc điều hành có nhiệm vụ xây dựng và phát triển chiến lược hoạt động cho công ty.
Giám đốc điều hành sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng cho hoạt động của tổ chức về ngân
sách đầu tư thị trường, quan hệ đối tác, sản phẩm kinh doanh… Ngoài ra, giám đốc điều hành
còn tổ chức lãnh đạo nhân viên thực hiện các mục tiêu chiến lược, đảm bảo rằng quản trị và
kiểm soát thích hợp được áp dụng để hạn chế rủi ro và tuân thủ luật pháp cũng như quy định;
xác định và sau đó phân phối công việc cho các phòng ban, cá nhân liên quan. Các phòng ban
do giám đốc điều hành quản lý bao gồm:
- Phòng kế hoạch tổng hợp.

- Phòng kinh doanh, bao gồm bộ phận marketing và bộ phận kinh doanh.
- Phòng tổ chức hành chính.

ENG  The Chief Executive Officer is responsible for building and developing operational
strategies for the company. The Chief Executive Officer will make the final decisions for the
organization's operation on the market investment budget, partnerships and products ... In
addition, the Chief Executive Officer also organizes staff leaders to implement strategic
objectives, ensuring that proper governance and control are applied to limit risks and comply
with laws and regulations; identify and then distribute work to related departments and individuals. The departments managed by the executive include:
- General plant department.

- Sales department, including marketing department and sales department.
- Organization - Administration.
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NHIỆM VỤ & CHỨC NĂNG
Assignment & Function

GIÁM ÐỐC SẢN XUẤT  Chief Production Officer (CPO)

 Giám đốc sản xuất quản trị bộ máy sản xuất của công ty, hướng đến việc sản xuất ra những
sản phẩm đạt chất lượng đã cam kết với khách hàng, đúng thời hạn giao hàng với một chi phí
tối ưu. Bộ máy sản xuất bao gồm:
- Phòng cơ điện.

- Xưởng sản xuất, bao gồm bộ phận lắp ráp và bộ phận nghiệm thu.
- Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS).
- Phòng kỹ thuật.

ENG  Chief Production Officer (CPO) manages the company's production apparatus, aims
to produce quality products committed to customers, on-time delivery with an optimal cost.
Production apparatus includes:
- Electromechanical room.

- Production workshop, including assembly and acceptance department.
- Department of product quality control.
- Technical department.

GIÁM ÐỐC TÀI CHÍNH  Chief Financial Officer (CFO)

 Giám đốc tài chính quản trị những vấn đề về tài chính và nguồn vốn của công ty. Công việc
chính là quản lý, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng các
kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.
 Giám đốc tài chính quản lý hai bộ phận chuyên môn bao gồm:

- Phòng tài chính kế toán; bao gồm kế toán, thủ quỹ và các chính sách bảo hiểm.
- Phòng tổ chức nguồn vốn.

ENG  Chief Financial Officer (CFO) manages the financial and capital resources of the
company. The main task is to manage, analyze and handle financial relationships in the enterprise; develop financial plans; effectively exploiting and using capital sources.
 Chief Financial Officer manages two specialized divisions including:

- Financial Accounting; including accounting, cashier and insurance policies.
- Organization of capital.
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NĂNG LỰC PHÁP LÝ CÔNG TY
TUVACO Legal capacity
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NĂNG LỰC PHÁP LÝ CÔNG TY
TUVACO Legal capacity
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THƯƠNG HIỆU TUVACO & CÁC DÒNG SẢN PHẨM
TUVACO Brand & Product family

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM
Brand identity of Product family

BIỂU TRƯNG SẢN PHẨM  Logo
Sử dụng ký tự G cách điệu để thể hiện ý nghĩa:
 Growth: Phát triển vượt trội.

 New Generation: Thế hệ mới tiên phong trong lĩnh vực.
 Good: Sản phẩm tốt.

 Green: Thân thiện môi trường.
 Gold: Chất lượng vàng.

Glight - Ðèn LED chiếu sáng

Dòng sản phẩm đèn LED chiếu sáng sử dụng chip chất lượng cao. Trong các loại đèn thì
đèn LED là loại đèn tiêu thụ năng lượng ít nhất và có tuổi thọ cao nhất, chất lượng ánh
sáng ổn định, thân thiện môi trường. Ðèn LED là giải pháp tối ưu cho việc lựa chọn thiết
bị chiếu sáng cho không gian sống và làm việc của bạn.

ENG  LED lighting products use high quality chips. In lighting products, LED lamps are
the ones that consume the least amount of energy and have the longest life, stable
lighting quality and environmentally friendly. LED light is the optimal solution for
choosing lighting equipment for your living and working space.

Gwind - Quạt trần trang trí

Dòng sản phẩm quạt trang trí sang trọng, cao cấp. Sản phẩm có độ bền cao và thời gian
bảo hành lên đến 10 năm. Quạt trần kết hợp với đèn trang trí ngoài chức năng làm mát
còn mang đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho nội thất kiến trúc của bạn.

ENG  Luxury and high-end decorative ceiling fan series. The product has high durability
and warranty period of 10 years. The Luxury ceiling fans combined with decorative
lights in addition to cooling function also bring delicate and luxurious beauty to your
architectural interior.

Gsolar - Ðèn năng lượng mặt trời

Dòng sản phẩm thiết bị đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Sản phẩm sử dụng năng lượng
sạch theo xu hướng sinh thái của thế giới, bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện năng. Ðèn
năng lượng mặt trời còn có độ bền cao, giảm thiểu chi phí về lâu dài với hiệu năng ánh
sáng ưu việt.

ENG  Product line of solar energy lighting. Products use clean energy according to
ecological trends in the world, environmental protection and energy saving. Solar
energy lamps are also durable, minimizing costs in the long term with superior light
performance.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Representative products

Glight - Ðèn LED chiếu sáng
Glight - LED lighting products
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Representative products

Gwind - Quạt trần trang trí

Gwind - Decorative ceiling fan products
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Representative products

Gsolar - Ðèn năng lượng mặt trời
Gsolar - Product line of solar energy lighting
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM & THƯƠNG HIỆU
Product & brand quality certification

 Giải thưởng cho Nhà lãnh đạo xuất sắc –
Thương hiệu vàng hội nhập Châu Á Thái
Bình Dương 2017. Ðây là Giải thưởng tôn
vinh doanh nghiệp, doanh nhân có thành
tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh,
đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế
đất nước và tôn vinh những Doanh nghiệp
có sản phẩm chất lượng cao.
ENG

 Award for Outstanding Leader - Asia
Pacific Golden Brand 2017. This is an award
honoring businesses and entrepreneurs
with outstanding achievements in production and business, contributing positively
to the economic development of the country and honor enterprises with high quality
products.
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM & THƯƠNG HIỆU
Product & brand quality certification

VietCERT

Chứng nhận của Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy (VietCERT).
ENG  Certified by the Center for Assessment and Certification of Conformity.

Chứng nhận UL (Underwriters Laboratories)

Chứng nhận của Công ty UL - Công ty của Mỹ nổi tiếng trên thế giới về tư vấn, kiểm định và đánh giá
sản phẩm.

ENG  UL Certification - American company is world famous for consulting, testing and evaluating
products.

Nhãn tiết kiệm năng lượng

Nhãn dán xác nhận việc sản phẩm thiết bị có hiệu suất sử dụng, tiêu thụ điện đạt hoặc vượt chuẩn
hiệu suất năng lượng (HEPS) do Bộ Công Thương đề ra.

ENG  The sticker affirms that the product has a performance, power consumption that meets or
exceeds the energy efficiency standard (HEPS) set by the Ministry of Industry & Trade.

Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn - Chất lượng Việt Nam
Chứng nhận Khảo sát sản phẩm, thương hiệu đạt chất lượng cao tại Việt Nam.

ENG  Certification Surveying products and brands of high quality in Vietnam.
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HOẠT ÐỘNG KINH DOANH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Domestic and overseas business activities

 TUVACO đặc biệt chú trọng việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng và đối
tác chiến lược cũng như các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

 TUVACO đã hợp tác và cung cấp sản cho rất nhiều các dự án trải dài khắp cả nước, từ các dự án
ở các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung cho đến các tỉnh miền Nam, các tỉnh thuộc đồng bằng
sông Cửu Long.

 TUVACO thấu hiểu được đặc tính địa lý và các phong tục riêng của từng vùng miền trong cả
nước. Nhờ vậy những giải pháp tư vấn đầu tư của TUVACO mang tính thực tế, phù hợp với từng
dự án cụ thể nên rất dễ dàng được chấp thuận, thông qua.

ENG  TUVACO pays special attention to building long-term cooperative relationships with
customers and strategic partners as well as domestic and foreign agencies and organizations.
 TUVACO has cooperated and provided products for many projects spanning the country,
from projects in the Northern provinces, the Central provinces to the Southern provinces and
provinces in the Mekong Delta.

 TUVACO understands the geographical characteristics and customs of each region in the
country. Thus, TUVACO's investment consulting solutions are practical, suitable for each specific project, so it is easy to be approved and approved.

Giao lưu gặp mặt các chủ doanh nghiệp trẻ các nước trong khối Châu Á Thái Bình Dương
ENG  Exchange with young business owners in the Asia Pacific region
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HOẠT ÐỘNG KINH DOANH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Domestic and overseas business activities

Ðại hội Ðại biểu toàn quốc “Hội doanh nhân trẻ Việt Nam”
ENG  National Congress of Representatives "Vietnam Young Entrepreneurs Association"

Ký kết hợp đồng thương mại xuất khẩu hàng sang Nga
ENG  Sign commercial contracts to export goods to Russia
16
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CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TUVACO
Product quality of TUVACO

 Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang lại chất lượng tốt nhất, nhanh chóng nhất đến cho
khách hàng, đặt mục tiêu chất lượng sản phẩm & dịch vụ lên hàng đầu.

 Ðội ngũ chuyên gia của TUVACO có khả năng tư vấn tốt nhất cho dự án của khách hàng với
mục tiêu: “Mang lại chất lượng và giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng Việt”.

ENG  We always try our best to bring the best quality, fastest to customers, set the quality of
products & services to the top.
 The expert team of TUVACO has the best ability to consult for customers' projects with the
goal: "Bring the best quality and value to Vietnamese consumers".
DỊCH VỤ
CHUYÊN NGHIỆP

 Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống đèn điện, đèn năng lượng mặt trời theo
yêu cầu cụ thể từ nhà đầu tư và quy mô dự án. Không chỉ đơn thuần là nhà
cung cấp, TUVACO mong muốn đem lại nhiều hệ giá trị cho khách hàng.
ENG  Consulting, designing, installing electric light system, solar light according
to specific requirements from investors and project scale. Not merely a supplier,
TUVACO wants to bring more good value to customers.

MẪU MÃ
ÐA DẠNG

 Liên tục tìm tòi và cập nhật xu thế mới, cho ra mắt những sản phẩm với
mẫu mã có tính thẩm mỹ cao và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, hòa
hợp với không gian kiến trúc.

ENG  Continuously explore and update new trends, launch products with
designs that are highly aesthetic and suitable for consumer tastes, in harmony
with architectural space.
CHẤT LƯỢNG
VƯỢT TRỘI

 TUVACO là đối tác chiến lược của các đơn vị thiết bị cơ điện, cung cấp linh
kiện, chi tiết máy chất lượng cao với giá thành cạnh tranh. Do đó chúng tôi
tự tin đem những sản phẩm có chất lượng vượt trội đến với khách hàng.
ENG  TUVACO is a strategic partner of electromechanical equipment units,
providing high quality components and components at competitive prices. So
we are confident to bring outstanding quality products to our customers.

BẢO HÀNH
DÀI LÂU

 Chế độ bảo hành ưu việt với niên hạn bảo hành 3 - 5 năm cho các sản
phẩm đèn, 10 năm cho các sản phẩm quạt trần trang trí cao cấp.

ENG  Superior warranty with 3 - 5 year warranty for lamp products, 10 years for
luxury decorative ceiling fans.

WWW.TUVACO.COM
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ÐỐI TÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Typical construction partners

18
1

Happy Valley - Phú Mỹ Hưng
Quận 7, tp.HCM

Khách sạn THE VISSAI
Ninh Bình

Sunrise City - Phú Mỹ Hưng
Quận 7, tp.HCM

Căn hộ cao cấp HOMYLAND
Quận 2, tp.HCM

Khách sạn GREEN WORLD
Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Khách sạn NGỌC PHÁT
Tp. Ðà Lạt, Lâm Ðồng

Khu dân cư Thành phố mới
Bình Dương

Khu dân cư Hưng Lợi
Cần Thơ

WWW.TUVACO.COM

CƠ SỞ VẬT CHẤT TRỤ SỞ CHÍNH TUVACO
TUVACO main office facilities

WWW.TUVACO.COM
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LẮP RÁP
Assembly production line
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LẮP RÁP
Assembly production line

WWW.TUVACO.COM
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ÐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Product distribution agent

 NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN BẮC
NGỌC LAN - 319 Quang Trung, Hà Ðông, Hà Nội.
BÙI PHÚ GIA - 158 Yên Lãng, Ðống Ða, Hà Nội.

DECO TAM GIÁC - 9 Lê Hồng Phong, tp. Ninh Bình.
TƯỜNG NGUYÊN - Lô 16, chợ Kỳ Bá, tp. Thái Bình.

HÀ NỘI

Ninh Bình

 NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN TRUNG

Thái Bình

TẤN DŨNG - 40 khu Vinaconex 9, Nghi Phú, tp. Vinh,
Nghệ An.

Nghệ An

THÀNH TUẤN ELECTRIC - 78 Lý Thái Tổ, Ðà Nẵng.

HIỆP PHÁT - 111 Hà Huy Tập, Buôn Mê Thuột, ÐăkLăk.
TẤN GIỚI - 298 Ðống Ða, tp. Kontum.

HOÀNG NAM - 79 Phan Ðình Phùng, tp. Kontum.

TRUNG THẾ DÂN - 71 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai.

NGỌC OANH - 447 đường 2/4, Thạch Mỹ, Ðơn Dương,
Lâm Ðồng.

BĂNG THANH - 10 Hai Bà Trưng, TT Liên Nghĩa, Ðức Trọng,
Lâm Ðồng.

Ðà Nẵng

Kontum
Gia Lai

Bình Ðịnh

ÐăkLăk Khánh Hòa

Lâm Ðồng
Bình Dương
Ðồng Nai
Long An
Cần Thơ

Vũng Tàu

TP.HCM

Kiên Giang

Ninh Thuận

Bình Thuận

TUYẾT MAI - 90 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Ðịnh.
XUÂN SƠN - 36 Phạm Văn Ðồng, Cam Ranh, Khánh Hòa.

ANH VŨ - 227-229 Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận.
THỐNG NHẤT - 76 Võ Văn Kiệt, Phan Thiết, Bình Thuận.

 NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN NAM

THANH NHÀN - 21 Trần Văn Nam, Tân An, Long An.
MINH NGỌC - 471 Trường Chinh, Tân Bình, tp.HCM.

PHÚC KHANG - 252 Tô Hiến Thành, Quận 10, tp.HCM.
VIỆT HÀ - 258 Lê Hồng Phong, tp. Vũng Tàu.

THÀNH TÂN TIẾN - 73B Lê Hồng Phong, tp. Vũng Tàu.
ÐĂNG QUANG - F18 Ông Ích Khiêm, tp. Vũng Tàu.

HOÀNG HỒNG ÂN - 2 Nơ Trang Long, tp. Vũng Tàu.

TÂM ANH THƯ - QL51, KP Tân Thạnh, Phú Mỹ, tp. Bà Rịa.

KHANG THÀNH PHÁT - 46/14 ấp Bình Phước A, Bình
Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

ÐỨC ÐOÀN - 14 Phùng Hưng, ấp 7, An Phước, Long Thành,
Ðồng Nai.

PHÚC KHANG - 185A đường 3/2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, tp.
Cần Thơ.
THÀNH NGỌC - 137 đường 3/2, Ninh Kiều, tp. Cần Thơ.

Công ty TRƯỜNG THỊNH - Tổ 1, ấp Rạch Hàm, Hàm Ninh,
Phú Quốc, Kiên Giang.

22
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ÐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Product distribution agent
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ÐẦU TƯ TUẤN VĂN
MST: 0313925966

Trụ sở chính: 220/36/8, Ðường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Nhà máy: 1/123E Ấp Ðình, Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
(028) 7309 7989

