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GIỚI THIỆU  /  Introduction

Công ty Cổ phần Elmart nhà phân phối các sản phẩm chiếu sáng: 
Philips, Ledvance - Orsam, Forza, Mestis... tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng các giải pháp chiếu sáng 
thông minh và tiết kiệm năng lượng với chất lượng ánh sáng ưu việt 
góp phần mang lại một cuộc sống an toàn hơn và thoải mái hơn cho 
người dân, năng suất cao hơn cho doanh nghiệp và môi trường 
sống tốt hơn cho thành phố.

Elmart luôn lấy khách hàng là trung tâm, uy tín và chất lượng là kim 
chỉ nam trọng mọi hoạt động kinh doanh doanh của công ty.

Chúng tôi mong muốn đồng hành với các chủ đầu tư, tổng thầu và 
các công ty cơ điện để thực hiện thành công các công trình với chi 
phí, chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

Xin trân trọng!

Tổng Giám đốc

Vũ Đức Trường

 Emart Joint stock Company is distributor of lighting Products from 
brands such as: Philips, Ledvance - Osram, Forza, Mestic. etc. in 
Vietnamese market.

We bring to customers smart and energy-saving lighting solution 
with excellent light quality, contributing toward a safer and more 
comfortable life for people, higher productivity for business, and 
better living environment for the City.

Elmart always considers customers to be the center of our operation, 
reputation and qualityare the guideline for all business activities of 
ourcompany.

We wish for cooperation with investors, contractors and other M&E 
companies to build many projects with the best price, quality and 
e�iciency.

Best regards!

General Director

Vu Duc Truong
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Company Information
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Scanned by CamScanner

Tên Công ty :

Trụ sở :

Năm thành lập :

Mã số doanh nghiệp :

Vốn điều lệ :

Đại diện pháp luật :

Điện thoại :

Email :

Website :

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMART

P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

2016

0107609034

4.800.000.000 đồng

Ông Vũ Đức Trường - Tổng Giám đốc

024.6272.6969

info@elmart.com.vn

www.elmart.com.vn

Company name :

Headquarter :

Establishment :

Tax identification :

Chartered capital :

Legal representative :

Tel. :

Email :

Website :

ELMART JOINT STOCK COMPANY

Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem Dist., Hanoi City, Vietnam

2016

0107609034

4.800.000.000 VND

Mr. Vu Duc Truong - General Director

(+84) 24.6272.6969

info@elmart.com.vn

www.elmart.com.vn
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KHÁCH HÀNG

TẦM NHÌN

Từng bước thực hiện mục tiêu trở thành 

một trong những doanh nghiệp uy tín hàng 

đầu trong nước phân phối các sản phẩm 

chiếu sáng trên cơ sở đạt được sự tín nhiệm 

của khách hàng và các đối tác kinh doanh.

SỨ MỆNH

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những 

sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất để 

góp phần mang lại sự thành công và lợi ích 

cho khách hàng. Bảo đảm tính an toàn và 

tiết kiệm năng lượng trong từng dự án mà 

chúng tôi thực hiện.

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi 

trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều cơ 

hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị 

và tạo dựng sự nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự hài lòng của khách hàng: Elmart luôn lấy khách hàng là trung tâm trong 

mọi suy nghĩ và hành động của công ty, luôn lắng nghe để thấu hiểu, sẻ chia 

những mong muốn để mang đến sự hài lòng trên cả mong đợi cho họ.

Đoàn kết: Elmart hiểu tầm quan trọng của sự đoàn kết đối với sự nghiệp 

phát triển công ty và coi đó là tải sản và cũng như động lực cho mọi sự phát 

triển lâu bền.

Sáng tạo: Elmart luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt và vượt trội với đối thủ.

Trách nhiệm: Mỗi nhân viên Elmart luôn ý thức được trách nhiệm của mình 

đối với công việc, đối với công ty, đối với khách hàng và đối với xã hội. 

Chất lượng vượt trội: Chúng tôi luôn hướng tới tư duy chất lượng trong mọi 

công việc, mọi hoạt động tư vấn dành cho khách hàng.

Minh bạch: Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của mỗi 

con người Elmart. Chúng tôi hoạt động theo chuẩn mực đạo đức kinh doanh, 

phù hợp luật pháp, theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn minh bạch mọi 

thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Vision - Mission - Core Values
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CREATIVITY
SÁNG TẠO

QUALITY

CHẤT LƯỢNG
VƯỢT TRỘI

CORE VALUES

Customer’s Satisfaction: Elmart always takes customers as the center in every 

thought and action of the company, always listens to understand and shares the 

wishes to bring  the satisfaction that surpasses customer’s expectation.

Unity: Elmart acknowledges the important of unity to the growth of company, 

considers it as an asset and motivation for sustainable development.

Creativity: Elmart always strives to create the di�erence and superiority over our 

competitors.

Responsibility: Each member of Elmart must be aware of our responsibility to the 

job, company, customers and society.

Quality: We alvvays think for quality in every job, every Consulting activity for 

customers.

Transparency: The transparency is expressed through awareness to action of 

each member of Elmart. We operates on the basis of business ethics, national 

laws, international standards and always be transparent about all informations 

related to business activities.

VISION

Gradually achieving the goal of becoming one of 

the most prestigious enterprises in the country for 

providing lighting equipment, on the basis of 

gaining the trust of customers and business 

partners.

MISSION

We provide our customers with the best quality 

Products and Services, contributing to their 

success and benefit. Ensuring safety and 

energy-saving for every project we perform.

Building a professional working environment 

with many opportunity for our employees to 

improve themselves, contribute and build their.
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BỘ MÁY TỔ CHỨC
Organization Hội đồng

Quản trị
Board of

Management

Tổng
Giám đốc

General
Director

Phòng
Nhân sự
HR Dept.

Kênh
Phillips
Phillips

Channel

Kênh
Ledvance
Ledvance
Channel

Showroom
bán lẻ
Retail

shorwoom

Phòng
Kế toán

Accounting
Dept.

Kế toán
bán hàng

Sales
Accounting

Kho vận
Logistic

Phòng
Kỹ thuật
Technical

Dept.

Phòng
Bảo hành
Warranty

Dept.

Phòng
ban khác

Others

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên đầy nhiệt huyết, tinh 
thần trách nhiệm cao, tậm tâm với công việc, hăng say làm 
việc, chủ động tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm đã không 
ngừng phấn đấu đưa thương hiệu Elmart trở thành một 
trong những nhà phân phối thiết bị điện uy tín hàng đầu 
trên thị trường toàn quốc.

With sta� of enthusiastic employees, high sense of 
responsibility, enthusiasm for work, enthusiasm to work, 
actively seeking and learning experfence, constantly 
striving to make the Elmart brand one of the the leading 
electrical equipment distributors in the national market.
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Tất cả thành viên của Elmart luôn xác định rằng: Chất lượng là uy tín, là hiệu quả, là cách tiếp thị tốt 
nhất trong cơ chế thị trường nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất và 
dịch vụ hoàn hảo nhất. Để đạt được chính sách trên, chúng tôi luôn phấn đấu thực hiện những mục 
tiêu sau:

☑   Mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm trong công việc được giao, phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
☑   Luôn học tập rèn luyện, nâng cao năng lục chuyên môn, tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng.
☑   Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị.
☑   Luôn duy trì các hoạt dộng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn đề ra.

Tất cả vì chất lượng và thỏa mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là trách nhiệm của mỗi thành 
viên của Elmart.

All members of Elmart determined that: Qualityis reputation, e�iciency, and also the best marketing 
method in market mechanism to meet all requirements of cutomers with the best quality and the most 
perfect Service. To achieve this policy, we alvvays strìve to fulfill the following objectives:

☑   Each employee has responsibility in their own work, serves customers to the best of their ability.
☑   Constantly learning, practicing, and improving work proficiency, compliance with quality control.
☑   System Always striving to improve vvorking condition and equipment.
☑   Maintaining the activities of quality control System in accordance with the preset Standard.

All for the quality and satisfaction of customers, itis the responsibility of each member of Elmart.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Quality Policy
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Với phương châm Quyền lợi của khách hàng là quan trọng nhất, Elmart xây dựng chính sách bảo hành 
dành cho khách hàng trên cơ sở các tiêu chí:

With priority that put Customer’s interest as the most important, Elmart has built our warranty policy 
based on the following criterias:

Elmart cam kết có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ 
phía Khách hàng.

Quý khách có nhu cầu bảo hành hoặc đổi trả sản phẩm xin vui lòng liên hệ số hotline để được nhân 
viên của chúng tôi tư vấn trực tiếp, hoặc tham khảo tại trang web elmart.com.vn.

Elmart promises to arrive within 12 hours a�er receiving request from Customers.

Customers who have request for maintenance or return / exchange, please contact us through our 
hotline number to receive direct consulting, or refer to our policy on website elmart.com.vn.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Warranty Policy

NHANH
Fast

TẬN TÂM
Dedicated

CHUYÊN
NGHIỆP

Professional
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GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG  Lighting Solutions

Giải pháp chiếu sáng không gian công cộng Public areas lighting solution
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Giải pháp chiếu sáng văn phòng và công nghiệp Office & industrial lighting solution

Giải pháp chiếu sáng khách sạn và bán lẻ Hotel & retail store lighting solution

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG  Lighting Solutions

13



Đèn
Lights

Bộ kết nối thông minh
Smart connection device

Ứng dụng
Mobile app

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG  Lighting Solutions

Giải pháp chiếu sáng biệt thự & chung cư Villa & apartment lighting solution
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Signify (Philips) là tập đoàn có bề dầy lịch sử hơn 125 năm với trụ sở chính tại Hà Lan. 
Với những sáng tạo đột phá về công nghệ và thiết kế vào sản phẩm, Signify đã thiết lập 
được những chuẩn mực mới cho thị trường chiếu sáng, đồng thời củng cố vị trí là 
thương hiệu dẫn đầu về chiếu sáng LED, các ứng dụng chiếu sáng kết nối thông minh.

Các sản phẩm, hệ thống dịch vụ Signify giúp khách hàng tối ưu hóa năng lượng sử 
dụng, thúc đẩy hiệu quả và mang tới những trải nghiệm và dịch vụ mới.

Signity (Philips) is a  Corporation locatedin Netherland with over l25 years of history. With 
many breakthough innovations in technology and product design, Signify has estab- 
lished the new standards for lighting market, at the same time Consolidated their 
position as the leading brand in LED lighting andsmart lighting applications.

The Products and Services of Signify help customers to optimize energy usage, improve 
e�iciency and deliver the new User experience.

Thiết bị chiếu sáng PHILIPS   Philips Lighting Products

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI  Products

15



Là một công ty tách ra từ OSRAM (CHLB Đức) với hơn 100 năm kinh năm nghiệm và 
hoạt động tại hơn 140 quốc gia, Ledvance GmbH là một trong những nhà cung cấp 
dịch vụ chiếu sáng hàng đầu thế giới cho người dùng chuyên nghiệp và khách hàng 
bán lẻ. Xuất phát từ hoạt động kinh doanh chiếu sáng chính của Osram GmbH, công ty 
cung cấp đèn LED tiên tiến, các loại đèn LED chuẩn hóa, các giải pháp và kết nối thông 
minh trong nhà và các nguồn sáng truyền thống.

Split from OSRAM (Germany), a Computer with over 100 year of experfence ơnd operates in 
more than 140 countries, Ledvance GmbH is one of the leading provider of lighting 
equipment on the vvorld for professional use and retailers. Originate from the core 
business of Osram GmbH, Ledvance provide variety of advanced and standardized LED 
lightings, smart indoor lighting Solutions and traditional light sources.

Thiết bị chiếu sáng LEDVANCE Ledvance Lighting Products
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Sản phẩm đèn trang trí Forza, Mestis Decorative lighting

Ổ cắm, công tắc, thiết bị đóng cắt Panasonic, Schneider     Power socket, switch, circuit breaker

17



Lâu đài Thành Thắng
Thanh Thang Castle Villa

Địa chỉ: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Location: Gia Vien District, Ninh Binh Province

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng
•   Công tắc ổ cắm
•   Đèn chiếu sáng kiến trúc

Supplied products
•   Indoor lighting
•   Power switches & sockets
•   Architectural lighting

Khách sạn Quảng Ninh
Quang Ninh Hotel

Địa chỉ: Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Location: Mong Cai City, Quang Ninh Province

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng

Supplied products
•   Lighting
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Đá quý Phương Nga
Phuong Nga Jewelry

Địa chỉ: Thành phố Lào Cai
Location: Lao Cai City

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng
•   Thang máng cáp

Supplied products
•   Lighting
•   Cable trays

Tòa nhà văn phòng
Office building

Địa chỉ: Đường Lê Văn Lương, 
Thành phố Hà Nội
Location: Le Van Luong Street, 
Hanoi City

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng
•   Công tắc ổ cắm

Supplied products
•   Lighting
•   Power switches & sockets

Khách sạn Grand Mercure Hà Nội
Grand Mercure Hanoi Hotel

Địa chỉ: Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Location: Dong Da District, Hanoi City

Cung cấp
•   Thiết bị điều khiển phòng khách sạn

Supplied products
•   Hotel room control devices

Bệnh viện đa khoa Lào Cai
Lao Cai General Hospital

Địa chỉ: Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Location: Lao Cai City, Lao Cai Province

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng
•   Dây cáp điện
•   Tủ điện 
•   Công tắc ổ cắm

Supplied products
•   Lighting
•   Electrical cable
•   Electrical cabinets
•   Power switches & sockets
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Chung cư Golden Palm
Goldern Palm Apartments

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội
Location: Thanh Xuan District, 
Hanoi City

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng

Supplied products
•   Lighting

Nhà máy Foxconn Việt Nam
Foxconn Vietnam Factory

Địa chỉ: KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Location: Que Vo Industrial Park, Bac Ninh 
Province

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng

Supplied products
•   Lighting

Nhà máy Koyo Việt Nam
Koyo Vietnam Factory

Địa chỉ: KCN Thăng Long II, Tỉnh 
Hưng Yên
Location: Thang Long II Industrial 
Park, Hung Yen Province

Cung cấp
•   Đèn chiếu sáng

Supplied products
•   Lighting

Nhà máy BRI Việt Nam
BRI Vietnam Factory

Địa chỉ: CCN Hà Mãn - Trí Quả, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Location: Ha Man - Tri Qua Industrial Area, 
Thuan Thanh District, Bac Ninh Province

Cung cấp
•   Tủ điện
•   Đèn chiếu sáng
•   Công tắc ổ cắm

Supplied products
•   Electrical cabinets
•   Lighting
•   Power switches & sockets
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Our Partners
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Chi nhánh Hà Nội: Số 40 Lô B, tập thể 134 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hanoi O�ice: No. 40 Lot B, Collective 134 Hoang Quoc Viet Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City

Tel.: (+84) 962 730 730

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 9 đường 270, Phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh O�ice: No. 9, Road 270, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Tel.: (+84) 966 807 337

Showroom: Số 445 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ho Chi Minh O�ice: No. 445 Hoang Quoc Viet Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City

Tel.: (+84) 24 3537 1666


