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Hình ảnh khách hàng.

THƯ NGỎ
Kính gửi Quý khách hàng!
Công ty TNHH MODA VIỆT NAM được ra đời vào ngày 15 tháng 10 năm 2013
trong giai đoạn phát triển của đất nước . Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch
vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. Moda Việt Nam đã tự lựa chọn cho
mình con đường đi lên, lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Năm 2013 cũng là năm thương
hiệu MODAVIET chính thức được ra đời.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc thời trang đồng phục. Với những
con người tài giỏi, quy trình làm việc chuyên nghiệp, an toàn. Con người của Moda Việt
luôn luôn được trau dồi, tu dưỡng và ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình.
“Chăm sóc khách hàng là để tồn tại và phát triển” đã là câu nói cửa miệng của mỗi con
người Moda Việt. ( người không có ta có, người khác có ta làm tốt hơn)
Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên
mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Moda
Việt cũng sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những
phê bình nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh
tranh, cải tiến quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo phương châm:
“Không ngừng học hỏi, sáng tạo”.
Moda Việt luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp
tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi
mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng.
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể Moda Việt đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của
Quý khách hàng, Moda Việt chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong
tương lai.
Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!
TM CÔNG TY
Giám đốc
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THÔNG TIN PHÁP LÝ CÔNG TY
Tên công ty bằng tiếng Việt:........................CÔNG TY TNHH MODA VIỆT NAM.
Tên công ty bằng tiếng Anh:........................ MODA VIETNAM COMPANY LIMITED.
Trụ sở chính:...............................................Tầng 5, tòa nhà 209, đường Kim Ngưu,
quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Email:.............................................................cskh@modaviet.vn
Website:.........................................................www.modaviet.com
Số điện thoại:..............................................0243 6266 4555.
Hotline:........................................................0919 878 383.
Số tài khoản ngân hàng:...............................0541000213218 Ngân hàng Ngoại Thương
Việt Nam ( VIETCOMBANK ) - chi nhánh Chương Dương.
Mã số thuế:...................................................0106335341.
Người đại diện pháp lý:..................................Ông - Nguyễn Mạnh Tùng - Giám Đốc
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Trải qua 6 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Moda Việt Nam đã phát triển
lớn mạnh. Công ty đã thiết kế, sản xuất đồng phục, phục vụ cho hàng nghìn khách hàng,
đối tác lớn nhỏ cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

2013
Công ty TNHH Moda
Việt
Nam
được
thành lập tại Hà Nội.
Sản xuất đồng phục
phân phối ở thị
trường phía Bắc

2015

2016

2019

Thành lập xưởng
may tại Vân Đình với
hơn 100 nhân viên,
bước đầu thực hiện
chiến
lược
phát
triển đồng phục ra
xa hơn.

Triển khai kế hoạch
mở rộng quy mô sản
xuất theo hướng
công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Nâng cao chất lượng
phục vụ, chất lượng
sản phẩm. Đẩy mạnh
tiếp thị sản phẩm
nhằm tạo bước đệm
cho các kế hoạch
trong tương lai.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
3 năm gần đây, mức độ tăng trưởng của Moda Việt đều duy trì ở mức 30% / năm
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TẦM NHÌN
Các sản phẩm của Moda Việt sẽ
là lựa chọn hàng đầu của các
doanh nghiệp trong nước cũng
như nước ngoài.

SỨ MỆNH
Với tiêu chí "KHÁCH HÀNG LÀ ƯU
TIÊN HÀNG ĐẦU", Moda Việt luôn
đầu tư nghiên cứu và phát triển sản
phẩm mới, nguyên liệu thô, kỹ thuật
may và in thêu chất lượng cao để
cung cấp quần áo chất lượng tốt
nhất cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nhà máy và thiết bị hiện đại.
Lao động có tay nghề cao, có nhiều năm kinh nghiệm thực hành trong nghề.
Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, luôn luôn quan niệm
“Khách hàng là số 1”.
Đội ngũ quản lý và giám sát chuyên nghiệp, đảm bảo thời gian và tiến độ.
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NGUYÊN TẮC ĐƯỢC
MODA VIỆT TUÂN THỦ
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VỚI KHÁCH HÀNG
- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả
các khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và
trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến
bộ, chuyên nghiệp, vượt trội hơn.

VỚI NHÂN VIÊN
- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và
tác phong làm việc, từng bước đạt tiêu
chuẩn quốc tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả
công việc, tính chính trực và lòng trung
thành với công ty, nhằm đảm bảo điều
kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống
của nhân viên và sự phát triển bền vững
của công ty.

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn
kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ
sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy,
đảm bảo chất lượng dịch vụ và tôn trọng
khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh
doanh nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của
khách hàng.

VỚI CỘNG ĐỒNG
- Tôn vinh và gìn giữ những đạo đức
kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp
hành luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển
chung của xã hội.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

CHẤT LƯỢNG
Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố
quyết định sự thỏa mãn của khách hàng là
chìa khóa của thành công, chúng tôi xem
việc đảm bảo chất lượng là mục tiêu chiến
lược trong sự nghiệp phát triển của mình.

CHUYÊN NGHIỆP
Moda Việt được vận hành bởi đội ngũ
nhân sự chuyên nghiệp với nhiều năm kinh
nghiệm, bộ phận hỗ trợ luôn nhiệt tình giải
đáp thắc mắc cho khách hàng với mong
muốn mang đến cho khách hàng chìa
khóa của sự thành công.

SÁNG TẠO
Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi,
phát triển cải tiến, nâng cao chất lượng
dịch vụ cũng như đổi mới khả năng cung
ứng dịch vụ, không có bất kỳ khó khăn nào
có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những
giá trị tiện ích phù hợp nhất với lợi ích của
khách hàng.

NỖ LỰC
Chúng tôi tin tưởng rằng, với tập thể đoàn
kết, vững mạnh và một quyết tâm cao,
chắc chắn trong tương lai chúng tôi sẽ gặt
hái được nhiều thành công hơn nữa, đem
lại lợi ích ngày càng phát triển cho các bên
hợp tác, luôn đồng hành, sát cánh cùng
Quý khách hàng.
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VỀ MODA VIỆT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số 209 Kim Ngưu, P. Thanh Lương,
Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

PHÒNG THIẾT KẾ & MAY MẪU

Số 14, ngõ 90, phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy,
Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

CON NGƯỜI MODA VIỆT
Đội ngũ quản lý có năng lực tổ chức điều hành chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm công
tác, kinh nghiệm trong việc tìm kiếm giải pháp, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả,
trách nhiệm trong công việc. Những con người đó đã hợp thành một đội ngũ mạnh cùng
chung mục tiêu là sự phát triển chung của MODA VIỆT
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MÔ HÌNH QUẢN LÝ
Với mô hình quản lý gọn nhẹ, hiệu quả phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động
sản xuất kinh doanh.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG HC-KT

PHÒNG
MARKETING

HCNS

KẾ TOÁN

PHÒNG
TK MẪU

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
SẢN XUẤT

QUẢN TRỊ
MARKETING

KINH DOANH
ONLINE

QUẢN LÝ
SẢN XUẤT

PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU

DỰ ÁN

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT

QUẢNG CÁO
& KHUYẾN MÃI

VẬT TƯ

CSKH

KỸ THUẬT

MAY MẪU

CHUYỀN MAY
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NĂNG LỰC THIẾT KẾ - SÁNG TẠO

Với đội ngũ thiết kế trẻ, nhiệt huyết và giàu
kinh nghiệm, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng tốt
tất cả các nhu cầu của Khách hàng, kể cả những
Khách hàng khó tính nhất.

Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên đưa ra
những mẫu thiết kế trẻ trung, mới mẻ, phù hợp
với xu hướng của thị trường nhằm đa dạng hóa
mẫu mã sản phẩm, nâng tầm cho sản phẩm thời
trang đồng phục.
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ĐP LỄ TÂN

ĐP NHÀ HÀNG

ĐP BẾP

ĐP PHỤC VỤ

ĐP KỸ THUẬT
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NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG

Nhà xưởng sản xuất với diện tích
2000m2. Hơn 200 đầu máy hiện
đại nhất. với đội ngũ cán bộ kỹ
thuật nhiều kinh nghiệm quản lý
vận hành theo tiêu chuẩn 5s.

14

500+

ĐƠN HÀNG / THÁNG

20.000+
SẢN PHẨM
CAO CẤP/THÁNG

10.000+
KHÁCH HÀNG

XUẤT KHẨU
SẢN PHẨM RA

NĂNG LỰC
SẢN XUẤT

Chúng tôi đã phục vụ trên
10.000+ Khách Hàng.
Xử lý và sản xuất trên 500+ đơn
hàng / tháng. Cụ thể hơn, chúng
tôi có thể sản xuất 30.000+ sản
phẩm áo phông, 10.000+ áo sơ
mi, 500+ bộ vest và 20.000+ sản
phẩm cao cấp các loại / tháng.

NƯỚC NGOÀI

Sản phẩm của Moda Việt đến nay đã có
mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, phục
vụ các công ty tập đoàn dẫn đầu trong các lĩnh
vực bất động sản, tài chính ngân hàng, Du lịch
giải trí, nhà hàng khách sạn…..Như Gamuda,
Vin group, Sun Group, Nissan, Novotel …….
Sản phẩm cũng đã đáp ứng được nhu cầu về
chất lượng xuất khẩu.
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CÁC HẠNG MỤC THẾ MẠNH

ĐỒNG PHỤC VEST NAM

ĐỒNG PHỤC VEST NỮ

Kiểu dáng: Thời trang

Kiểu dáng: Thời trang

Chất liệu: Tuytsi, Woold, Cashmere

Chất liệu: Tuytsi, Woold, Cashmere

ĐỒNG PHỤC SƠ MI NAM

ĐỒNG PHỤC SƠ MI NỮ

Kiểu dáng: Thời trang

Kiểu dáng: Thời trang

Chất liệu: Thô, Lon, Kate, Bamboo

Chất liệu: Thô, Lon, Kate, Bamboo

ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ

ĐỒNG PHỤC SPA - Y TẾ

Kiểu dáng: Thoải mái

Kiểu dáng: Thoải mái

Chất liệu: Thô, Kaki

Chất liệu: Lacoste PE - PECO
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ĐỒNG PHỤC BẾP - NHÀ HÀNG

ĐỒNG PHỤC CHÂN VÁY

Kiểu dáng: Slim ﬁt

Kiểu dáng: Slim ﬁt

Chất liệu: Lacoste PE - PECO

Chất liệu: Lacoste PE - PECO

ĐỒNG PHỤC ÁO KHOÁC

ĐỒNG PHỤC BUỒNG PHÒNG

Kiểu dáng: Dày dạn, ấm áp

Kiểu dáng: Slim ﬁt

Chất liệu: Lacoste PE - PECO

Chất liệu: Lacoste PE - PECO

ĐỒNG PHỤC ÁO PHÔNG

ÁO DÀI

Kiểu dáng: Slim ﬁt

Kiểu dáng: truyền thống, cách tân

Chất liệu: Lacoste, Bamboo, Poly, Cotton

Chất liệu: Cát Hàn, Lụa, Voan
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TẬP ĐOÀN SUN GROUP
Giá trị đơn hàng: 4.500.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 50.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Xứng đáng là đối tác
tin cậy.

CÔNG TY TNHH TAV VIỆT NAM
Giá trị đơn hàng: 2.000.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 15.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Sản phẩm đẹp, chất lượng.

KHÁCH SẠN NOVOTEL
Giá trị đơn hàng: 800.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 15.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Giải pháp đồng phục
tối ưu, chuyên nghiệp
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GAMUDA LAND VIỆT NAM
Giá trị đơn hàng: 700.000.000 vnđ

GAMUDA LAND

Tổng sản phẩm: 10.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Sản phẩm đồng phục
văn phòng cao cấp, bền đẹp.

BRG Group
Giá trị đơn hàng: 700.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 20.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Chuyên nghiệp,
sản phẩm bền đẹp.

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
Giá trị đơn hàng: 200.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 1.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Chất lượng sản phẩm tốt,
bền đẹp.
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SĂN SHIP - HEY U
Giá trị đơn hàng: 1.500.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 10.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Xứng đáng là đối tác
tin cậy.

ECOPARK
Giá trị đơn hàng: 700.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 8.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Sản phẩm đẹp, chất lượng.

R

TẬP ĐOÀN CEO GROUP
Giá trị đơn hàng: 800.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 15.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Chuyên nghiệp, thân
thiện, tiến độ.
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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ PSA
Giá trị đơn hàng: 1.000.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 5.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Sản phẩm đồng phục
cao cấp, bền đẹp.

MIK GROUP
Giá trị đơn hàng: 1.700.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 10.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Chuyên nghiệp,
sản phẩm bền đẹp.

TẬP ĐOÀN FLC GROUP
Giá trị đơn hàng: 1.000.000.000 vnđ
Tổng sản phẩm: 5.000 sản phẩm
Phản hồi của Khách hàng: Chất lượng sản phẩm tốt,
bền đẹp.
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CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

R

BEAUTY

22

NỘI THẤT V68

GAMUDA LAND
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HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG

AEON Mall Hà Đông

Sun Group

Digi City
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Bảo Tín Mạnh Hải

Sky Lake

Sun World Bà Nà

Thẩm mỹ viện Hoa Kỳ

Công ty TNHH

JUNHEE BEAUTY CENTER

Gamuda Land Việt Nam

thiết bị phụ tùng An Phát

Công ty TAV Việt Nam

Thẩm mỹ viện SIAM
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