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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
- Logo Công ty

Công ty CP vật liệu xây dựng thương mại Phương Đông, tên giao dịch quốc tế là Phuong Dong
trading construction material joint stock company.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ một nhóm cán bộ kỹ thuật, thợ chống thấm nhỏ sau nhiều năm đã phát triển thành CÔNG TY CP
VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG. Một trong những công ty đi theo định
hướng dịch vụ thi công sơn sân thể thao, phân phối sika chống thấm và đặc biệt là sản phẩm hóa chất
vệ sinh công nghiệp klenco.
Phương Đông là nhà cung cấp hàng đầu giải pháp Dịch vụ thi công và Sản phẩm ứng dụng trong lĩnh
vực xây dựng hoàn thiện bề mặt.
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện nay là tập hợp những kỹ thuật viên trẻ, năng động có năng
lực chuyên môn và tận tâm với công việc. Chúng tôi không chỉ cung cấp kịp thời cho khách hàng các
sản phẩm chính hãng với giá cả hợp lý, mà còn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ thi công
hiệu quả nhất.

NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU:
Phương Đông ., JSC hiện là đối tác của Sika việt nam, nhà cung cấp sản phẩm chống thấm Shell
Flintkote, Basf, Kova, Klenco….
Thành lập bởi ông Khuất Mạnh Hà cùng các cổ đông để chia sẻ kinh kiệm và kiến thức thực tế trong
lĩnh vực thi công hoàn thiện Sơn sân tennis, cầu lông, Cung cấp vật liệu Sika, Basf, Shell Phân
phối hóa chất vệ sinh công nghiệp Klenco, 3M Dụng cụ thi công.
Tìm nhà cung cấp ? Tại sao nên chọn chúng tôi?
• Sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, miễn phí hướng dẫn sử dụng
• Thi công hoàn thiện nhanh, bàn giao công trình đúng tiến độ, thời gian bảo hành dài
• Luôn đổi mới sáng tạo cập nhật các công nghệ và xu hướng mới nhất, hiện đại nhất

trên thế giới hiện

nay
• Chi phí hợp lý với nhu cầu của mọi Quý khách hàng, doanh nghiệp
• Chuyên nghiệp, am hiểu chuyên môn ngành, thái độ tích cực, cởi mở

trong giao tiếp

Công ty CP vật liệu xây dựng thương mại Phương Đông là nhà phân phối chính thức cấp 1 tại Hà Nội,
bán sản phẩm hóa chất xây dựng của Công ty Sika hữu hạn Việt Nam. Cam kết cung cấp sản phẩm
chính hãng, hỗ trợ giải pháp thi công đúng kỹ thuật, an toàn, kinh tế mang lại hiệu quả cao cho công
trình xây dựng.
Chúng tôi tiếp tục nỗ lực để trở thành nhà phân phối-cửa hàng bán Sika tốt nhất trong hệ thống Đại lý
khu vực miền Bắc của Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Xúc Tiến Thương Mại – TNC .
Công Ty Phương Đông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công sân thể thao, sửa chữa, bảo
trì, tư vấn kỹ thuật tiêu chuẩn cho khách hàng nước ngoài và trong nước sẽ giúp Quý khách yên tâm
hơn khi hợp tác với chúng tôi.
Đã từng phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau, Phương Đông
hiểu rằng sự hài lòng của quý khách hàng là thước đo thành công cho công ty chúng tôi.
Chính vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng thắc mắc, lắng nghe nhu cầu, giải quyết trực tiếp vấn đề của
khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Phương đông cung cấp để đạt hiệu quả cao nhất.
Với phương châm”phục vụ tốt nhất” chúng tôi luôn mong muốn luôn luôn được kết nối với khách
hàng ngày càng thân thiết hơn.

Bằng chứng cho phương chăm này, chúng tôi làm việc với nhiều đối tượng khách hàng với thời gian
gắn kết rất lâu, với những khách hàng hiện tại đã làm việc từ nhiều năm vẫn còn nhận được sự phục
vụ của PHUONG DONG .,JSC
Chúng tôi không khẳng định là đảm bảo hoài lòng tất cả khách hàng, nhưng những dịch vụ chúng tôi
cung cấp đều đem đến hiệu quả cho khách hàng.

SỨ MỆNH
•
•

Phục vụ khách hàng bằng công nghệ mới trong công trình xây dựng, đạt tiến độ, chất lượng và thân
thiện với môi trường.
Chúng tôi mang đến niềm tin, lợi nhuận cho những nhà đầu tư, hạnh phúc cho người lao động và
chia sẻ một phần trách nhiệm đối với cộng đồng.

TẦM NHÌN
•
•
•

Trở thành một trong những công ty hàng đầu về hoàn thiện bề mặt công trình và bảo trì các hạng
mục xây dựng tại Việt Nam.
Đại lý cung cấp sika chính hãng, phục vụ tốt nhất tăng trưởng nhanh tại miền Bắc
Hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên văn hóa công ty, đội ngũ đoàn kết chuyên nghiệp và
nhiều giải pháp kỹ thuật tối ưu.
GIÁ TRỊ

•
•

•
•
•

Khách hàng là trọng tâm: Luôn suy nghĩ và hành động trung thực, cung cấp những sản phẩm và
dịch vụ có chất lượng tốt với tính chuyên nghiệp cao.
Sáng tạo: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong quản lý, liên tục cải tiến
phương pháp, quy trình làm việc để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị
trường.
Đoàn kết: Tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn giữa lãnh đạo và
nhân viên, giữa nhân viên và khách hàng.
Hợp tác: Cầu thị với khách hàng, liên kết với đối tác cùng lĩnh vực hoạt động trong và ngoài nước
dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau.
Đóng góp với cộng đồng: Chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội trong tình người tương thân tương
ái.
VĂN HÓA

•
•

Mục tiêu: Đổi mới – Hợp tác – Bền vững.
Nền tảng: Trí – Tín – Nhân.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
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HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DƯNG PHƯƠNG ĐÔNG

NĂNG LỰC CÔNG TY
NĂNG LỰC CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Dịch vụ thi công
•

Thi công, sửa chữa sơn sân thể thao: sơn sân tennis, bóng rổ, bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông;

•

Sơn Epoxy và lớp phủ bề mặt cho sàn công nghiệp, bãi đậu xe,

•

Chống thấm các hạng mục trong công trình xây dựng;

•

Thi công tăng cứng cho nền Bê tông sàn nhà máy khu công nghiệp

Sản phẩm cung cấp
•

Các sản phẩm Sika: sản phẩm cho Bê tông, vữa rót định vị, vữa trộn sẵn, vữa sửa chữa dặm vá,
chất kết dính tăng cường độ cho kết cấu, chất trám khe và kết dính đàn hồi, chất chống thấm, màng
chống thấm Bituminous, hệ thống sơn sàn và chất phủ công nghiệp sikafloor.

•

Sản phẩm chống thấm: Basf Masterseal, Maris Mariseal, Shell Flintkote lưới thủy tinh, lưới
polyester, cát thạch anh, nước thủy tinh chống thấm.

•

Hóa chất 3m Việt nam: chất tẩy đa năng, nước ánh bóng bảo vệ kim loại, Pad chà sàn

•

Hóa chất tẩy rửa klenco chemicals:tẩy dầu mỡ, tẩy cáu cặn, chất biến đổi gỉ sắt thép, chất đánh
bóng Inox, nước lau kính, nước hoa khử mùi, nước rửa tay.

•

Hóa chất giặt thảm giặt ghế sofa: nước giặt thảm, tẩy đốm, hóa chất giặt ghế sofa da, bọc nỉ

•

Dụng cụ thi công: Bàn gạt sơn sân tennis, Lu gai phá bọt, Súng bơm keo cấy thép, Tay gạt kính,

NĂNG LỰC THI CÔNG:
Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc đáp ứng đầy đủ mọi nhu
cầu của khách hàng, trong các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động
Với phương châm của công ty là vì khách hàng và vì công ty phát triển cùng với đội ngũ, kỹ thuật
lành nghề tân tâm và nhiệt tình. Với khách hàng chúng tôi cam kết sẽ khắc phục sự cố ( nếu có) của
khách hàng trong thời gian ngắn nhất.
- Bảo hành, sửa chữa miễn phí trong thời gian nhanh nhất trong thời gian bảo hành.
- Chăm sóc khách hàng, bảo dưỡng tốt nhất sau thời gian bảo hành.
- Chúng tôi tin chắc khách hàng sẽ luôn yên tâm và tin tưởng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của
chúng tôi.
ĐỊNH HƯỚNG, VÀ CAM KẾT PHÁT TRIỂN
Tập thể đội ngũ cán bộ và nhân viên trong công ty quyết tâm xây dựng Công ty CP VẬT LIỆU
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG trở thành một tổ chức vững mạnh về kinh tế,
bền chặt trong quan hệ. Thúc đẩy sự hợp tác đa phương, để các bên tham gia cùng có lợi, gắn
quyền lợi của mọi người vào sự nghiệp chung để trở thành sức mạnh tập thể.
Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển cho đến nay, PHUONG DONG .,JSC đã đạt được
những thành tích đáng kể, công ty từng bước phát triển lớn mạnh, đời sống cán bộ nhân viên
được cải thiện, khách hàng tin tưởng, đối tác quý mến. Có được những thành tích kể trên bởi vì
công ty đã duy trì được những cam kết quan trọng của mình.

• Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.
• Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật
chất lượng cao, trung thực và tận tụy với khách hàng.

• Mở rộng hợp tác với các đối tác trên cơ sở hợp tác chân thành, cùng có lợi để đem đến cho
hách hàng những sản phẩm tốt nhất.

