ACCESSが見つけた！ 注目のベトナム企業10社
TIEN GIANG VEGETABLES & FRUITS JSC

ꅿ蝲⸇ך䊨Chế biến và cung cấp các mặt hàng rau quả

Công ty CP Rau Quả Tiền Giang
(VEGETIGI) là một trong những
nhà sản xuất và xuất khẩu hàng
đầu ở Việt Nam về các mặt hàng
rau quả. Sản phẩm đã được xuất
khẩu qua các thị trường chính
như: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan, Nga,…

CUONG THINH CO., LTD
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(Nguồn/ड़ॶ: www.vegetigi.com)
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Company Information
Duong O, Cum Cong Nghiep
Phong Ke, Bac Ninh
Tel: (0222)3853299
Fax: (0222)3853299
giaycuongthinhkd@gmail.com
www.duplexnhapkhaucuongthinh.com
(Nguồn/ड़ॶ: duplexnhapkhaucuongthinh.com)
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Company Information
109/1164/A10 Le Duc Tho,
P.13, Q.Go Vap, HCM
Tel: (028)62595188
Fax: (028)62566468
noithatmocviet@yahoo.com.vn
www.noithatmocviet.vn
(Nguồn/ड़ॶ:noithatmocviet.vn)
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Company Information
5A Tong Van Hen, P.15, Q.Tan
Binh, HCM
Tel: (028)62958248
Fax: (028)62964286
giaphat_tphcm@yahoo.com.vn
www.khoakeogiaphat.bizz.vn
(Nguồn/ड़ॶ:khoakeogiaphat.bizz.vn)

ꬠ醡ㅷך醡鸡Sản xuất các sản phẩm về Da

Công ty CP Sao Viets, thành lập
năm 1991 hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất và kinh doanh các
sản phẩm về da chất lượng cao
như: Dây thắt lưng, túi da, bóp
da, cặp xách, giày da,… Chúng
tôi sản xuất đa dạng các sản
phẩm theo yêu cầu của khách
hàng trong và ngoài nước.
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ؿ؋شأ٦ך醡鸡Sản xuất dây khóa kéo

Công ty TNHH Sản Xuất Phụ
Liệu May Gia Phát chuyên sản
xuất và cung cấp các loại dây
khóa kéo dùng cho ngành may
mặc và túi xách,… Các sản
phẩm của chúng tôi đa dạng về
màu sắc và kiểu dáng, có chất
lượng tốt, độ bền cao và chi phí
hợp lý,…

SAO VIETS CO.,LTD
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ⰻ鄲䊨✲Trang trí nội thất

Công ty TNHH SX & TM Mộc
Việt là công ty chuyên thiết kế,
sản xuất và lắp đặt các sản phẩm
trang trí nội thất như: Nội thất
phòng khách - phòng ngủ - phòng
ăn, bàn làm việc, tủ hồ sơ, quầy
tiếp tân, quầy kệ siêu thị,… cho
văn phòng, trường học, khách
sạn, nhà hàng, siêu thị, biệt thự,…

GIA PHAT CO., LTD
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Company Information
KM-1977, Long Dinh, Chau
Thanh, Tien Giang
Tel: (0273)3834677
Fax: (0273)3834677
info@vegetigi.com
www.vegetigi.com

ぐ珏秵ך顋㡰Cung cấp giấy các loại

Công ty TNHH SX & TM Cường
Thịnh được thành lập năm 1993
chuyên cung cấp giấy Polure,
giấy Duplex, Chipboard, Ivory,
Kraft và các loại giấy phục vụ
ngành may mặc, giày dép, mỹ
thuật v.v… Các sản phẩm được
nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái
Lan, Nga, Trung Quốc,…

MOC VIET CO., LTD
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Company Information
29/39H Song Hanh, P.Tan
Hung Thuan, Q.12, HCM
Tel: (028)37190289
Fax: (028)37190289
saoviets.vn@gmail.com
www.saoviets.vn
(Nguồn/ड़ॶ:saoviets.vn)

10 Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu do Access tuyển chọn!
THUAN PHAT PLASTIC CO., LTD

〴鮦ך鮦鰵瘝ך醡鸡Sản xuất các loại bánh xe đẩy

Công ty Nhựa Thuận Phát
chuyên sản xuất các loại bánh
xe đẩy và các loại chén nhựa
đựng mủ cao su. Các sản phẩm
của chúng tôi được sản xuất
trên dây chuyền hiện đại mang
đến cho quý khách hàng những
sản phẩm chất lượng tốt nhất
cùng với giá thành hợp lý nhất.
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Company Information
268/49 An Duong Vuong, P.An
Lac, Q.Binh Tan, HCM
Tel: (028)98579676
Fax: (028)98579676
chennhua80@gmail.com
www.chennhua.com
(Nguồn/ड़ॶ: chennhua.com)

⸇ي؞䊨ㅷך醡鸡٥顋㡰Sản xuất & cung cấp cao su kỹ thuật

THANH PHAT JSC

Công Ty Cổ Phần Cao Su Kỹ
Thuật Và Thương Mại Thành
Phát chuyên sản xuất và cung
cấp cho thị trường các sản phẩm
cao su kỹ thuật phục vụ cho các
ngành công nghiệp và khai thác
khoáng sản, giao thông, thủy
điện, nhiệt điện, xây dựng, thực
phẩm, y tế.....

SONG DA INDUSTRY TRADE JSC
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Company Information
41 Quyet Thang, Yen Nghia, Ha
Dong, Ha Noi
Tel: (024)33828440
Fax: (024)33822791
sales2@stp.com.vn
stp.com.vn
(Nguồn/ड़ॶ:stp.com.vn)

挥ꃐٕؕךيؐء䱰䱠醡鸡Khai thác đá Canxi Carbonate (CaCO3)

Công ty cổ phần Khoáng sản
Mạnh Hùng chuyên khai thác và
sản xuất các loại đá Canxi
Carbonate. Sản phẩm chủ yếu
được sử dụng làm chất phụ gia
trong sản xuất thức ăn chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản, phân bón,
gốm sứ, sơn dầu, vật liệu trang trí
trong xây dựng, xử lý nước thải,…

NAM THANH LONG CO., LTD
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Company Information
7533 Pho Vu Tong Phan, Khuong
Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (024)38583599
Fax: (024)35500733
caosuthanhphat@gmail.com
www.caosuthanhphat.vn

ًإٝز郌ծ11郌ך醡鸡Sản xuất bao bì xi măng, bao bì PP

Công ty Cổ phần Sông Đà chuyên
sản xuất bao bì xi măng, bao bì
PP cung cấp cho thị trường trong
nước và ngoài nước. Hàng năm
công ty cung cấp ra thị trường từ
40-50 triệu bao xi măng, 2.500 3.000 tấn bao bì PP phục vụ cho
nhiều ngành như: xi măng, phân
bón, hóa chất, nông nghiệp…

MANH HUNG MINERAL JSC
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Company Information
KCN Kien Khe, Thanh Liem, Ha
Nam
Tel: (024)35735666
Fax: (024 3640 8433
khoangsanmanhhung@gmail.com
www.khoangsanmanhhung.com
(Nguồn/ड़ॶ:khoangsanmanhhung.com)

䵤鷏鏣⪒ך醡鸡Sản xuất hệ thống băng tải

Công ty TNHH TM Nam Thành
Long (NTL) hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất hệ thống băng
tải. Các sản phẩm được sản xuất
áp dụng theo công nghệ và thiết
bị tiên tiến mang đến cho quý
khách hàng những sản phẩm đạt
chất lượng tốt nhất cùng với chi
phí hợp lý.
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Company Information
14/1D Trung Dong, Thoi Tam
Thon, Hoc Mon, HCM
Tel: (028)6251 9677
Fax: (028)62519414
info@namthanhlong.com
www.namthanhlong.com
(Nguồn/ड़ॶ:namthanhlong.com)
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