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Công ty Phúc Minh xin gửi lời chào trân trọng và kính chúc Quý công ty luôn phát triển và thành công.

  Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn về van và thiết bị công nghiệp,
với đội ngũ kỹ sư và nhân viên trẻ tuổi nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đến tận nhà máy khảo sát, tư vấn kỹ
thuật và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Hiện nay công ty chúng tôi là nhà phân phân 
phối độc quyền và ủy quyền các nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật, Đức, Ý, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Hàn Quốc 
như Kspc / Tanktech, Conval, Ocv, Klinger, Dyno, Tozen, Azbil, Yamamoto, Besa, Ritag, Orbinox, Hd Fire, 
Asco, Boscarol,…

  Các sản phẩm kinh doanh chính: Thiết bị van công nghiệp, Thiết bị van ống nhựa, Ống composite và khớp 
nối mềm, Thiết bị đo lường, Thiết bị làm kín, Bulông đai ốc và phụ kiện, ...

  Các lĩnh vực cung cấp chính: Kho bồn bể chứa xăng dầu/ hóa chất/ dầu ăn/ dầu cọ/ LPG/ LNG, Nhà máy 
Nhiệt điện/ Lọc hóa dầu/ Hóa chất/ Phân bón/ Giấy & bột giấy/ Dệt sợi/ Chế biến thức ăn gia súc/ Dược
phẩm/ Xử lý nước thải, Tòa nhà cao tầng, Sân bay, Hệ thống phòng cháy chữa cháy, ...

  Với phương châm “Uy tín tạo nên thành công” chúng tôi luôn giữ chữ tín và cam kết cung cấp những sản 
phẩm chất lượng với giá thành hợp lý nhất, tiến độ giao hàng nhanh kèm theo phương thức thanh toán linh
hoạt đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác!

Trân trọng!
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
PHÚC MINH
Mã số thuế:  0314405007 
Đại diện pháp lý: Ông Hồ Văn Vinh - Chức vụ: 
Giám Đốc
Địa chỉ trụ sở chính: 69 đường T4A, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện : Lầu 5, Số 614-616-618 
đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3535 2125
Fax: (+84) 28 3535 0254
Hotline: (+84) 07 66 22 61 61
Email: info@pm-e.vn
Web: www.pm-e.vn 
          www.kspc.com.vn 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC
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BP KHO/
GIAO HÀNG

BP KỸ THUẬTBP KINH DOANH
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• Dẫn đầu thị trường về dịch vụ tư vấn giải 
pháp chuyên nghiệp trong khu vực.
• An toàn là đầu tiên và quan trọng nhất.
• Nghĩ về môi trường.

 

 

 

  

         

  
        
  

• Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng 
tốt nhất cho hệ thống gia nhiệt (sấy, sưởi,…).
• Cung cấp các sản phẩm thân thiện với 
môi trường.
• Đạt được sự hài lòng đặc biệt của khách 
hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất, cung cấp
các giải pháp sáng tạo bởi các chuyên gia tài
năng, đáng tin cậy của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Định hướng kết quả
Chúng tôi cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ 
theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chính trực
Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch, tính chuyên 
nghiệp, trách nhiệm và tin tưởng.
Sự đổi mới
Chúng tôi liên tục theo dõi xu hướng trong khi 
vẫn theo kịp đổi mới và thích ứng với sự thay đổi.
Cống hiến cho Công ty
Chúng tôi được thúc đẩy bởi sự thành công của 
công ty.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Là một doanh nghiệp trẻ trải qua quá trình xây 
dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực không ngừng 
của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và 
công nhân lành nghề, đến nay PHÚC MINH vươn 
lên trở thành một đơn vị tư vấn, cung cấp thiết 
bị, giải pháp trong hệ thống van và thiết bị công 
nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG  
 
Cho đến nay, PHÚC MINH đã và đang phục 
vụ cho nhiều khách hàng trên toàn quốc. Cung 
cấp vật tư và tư vấn giải pháp hoàn thiện cho các 
nhà máy lọc hóa dầu, điện, hóa chất, xăng dầu, 
giấy, thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, dệt 
sợi, xử lý nước thải,... 
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CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Con người là tài sản lớn nhất mà PHÚC MINH đang có. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm 
xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên quản lý chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

PHÚC MINH luôn luôn lấy phương châm “uy tín tạo sự thành công” làm kim chỉ nam để 
phát triển và khẳng định thương hiệu, vì thế công ty luôn coi chữ tín và chất lượng sản 
phẩm là yếu tố then chốt quyết định sự thành công cho công ty chúng tôi.

Một lần bất tín vạn lần bất tin là câu nói cửa miệng của đội ngũ nhân viên PHÚC MINH, 
chúng tôi hoạt động kinh doanh luôn lấy chữ tín làm đầu đối với khách hàng cũng như 
đối tác. PHÚC MINH luôn tư vấn và lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, 
luôn giữ chữ tín trên mọi đơn hàng, công trình, dự án mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi 
mong muốn xây dựng thương hiệu PHÚC MINH là một trong những đơn vị cung cấp vật 
tư và giải pháp tiết kiệm năng lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Vì vậy chúng tôi không 
ngừng cố gắng tìm tòi, học hỏi để hoàn thiện nhằm đem đến cho khách hàng những dịch 
vụ và công trình có chất lượng tốt nhất.
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Thỏa mãn mọi nhu cầu mong đợi chính đáng của khách hàng là 
chìa khoá thành công.

1. Để thực hiện chính sách đó, Công ty chúng tôi: 
 Luôn lựa chọn và tư vấn những sản phẩm có chất lượng tốt    
 nhất .
 Đảm bảo cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp 
 với yêu cầu của khách hàng.
 Cải tiến và đổi mới liên tục để nâng cao khả năng cạnh tranh, 
  thỏa mãn nhu cầu khách hàng, lớn sẽ không còn đánh bại 
 nhỏ mà nhanh sẽ đánh bại chậm.
 Thực hiện phương châm công việc: “Uy tín là sức mạnh là 
 mục tiêu chung của công ty”.

“PHÚC MINH LUÔN SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI KHÁCH HÀNG 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỚI TINH THẦN BẠN BÈ THÂN THIỆN VÀ 

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN”

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH  -  
CHÚNG TÔI KINH DOANH LỢI ÍCH TỐT NHẤT CỦA BẠN.”

ĐIỀU ĐẶC BIỆT TẠI PHÚC MINH

Bất cứ ai cũng có thể bán các sản 
phẩm van công nghiệp và nhiều người 
làm. Nhưng với Phúc Minh, bạn nhận 
được nhiều thứ hơn không chỉ là nguồn 
cung cấp công nghiệp có sẵn: chúng 
tôi chuyên về các giải pháp cá nhân 
hóa được điều chỉnh đặc biệt để đáp 
ứng yêu cầu của bạn.

Nơi những người khác lùi bước, chúng 
tôi muốn tiến lên một hoặc hai bậc. Và 
điều đó được vô số khách hàng trên 
thế giới đánh giá cao. Hãy đặt hàng 
ngay hôm nay và ngày mai nó sẽ được 
chuyển đến - và điều đó áp dụng cho 
hầu hết hàng trăm nghìn mặt hàng trở 
lên trong kho của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ khách hàng 
đầy đủ như một phần của gói dịch vụ 
toàn diện bắt đầu từ ngày đầu tiên 
của giai đoạn lập kế hoạch. Từ lâu 
chúng tôi chuyên cung cấp về van công       
nghiệp, thiết bị ống khớp nối mềm, thiết 
bị đo lường, gioăng đệm, bulông đai ốc 
và phụ kiện, chúng tôi luôn sẵn sàng 
cung cấp các giải pháp chính xác với 
chất lượng cao nhất.

Gần gũi với khách hàng thực sự quan 
trọng đối với chúng tôi và các văn 
phòng chi nhánh và đại diện bán hàng 
có năng lực của chúng tôi luôn sẵn 
sàng hỗ trợ và tư vấn cá nhân. Ngay cả 
khi việc bán hàng đã được thực hiện, 
chúng tôi vẫn ở đó để hỗ trợ: các dịch 
vụ sau bán hàng phong phú của chúng 
tôi bao gồm mọi thứ từ hiệu chuẩn 
thiết bị đến sửa chữa van công nghiệp, 
bẫy hơi, máy nén khí, gioăng đệm,… và 
hướng dẫn sử dụng & vận hành.

»Bằng cách thảo luận về nhu cầu của bạn với bạn, 
chúng tôi đưa ra các giải pháp đáp ứng chính xác các 
yêu cầu sản xuất của bạn. «
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

KSPC-HÀN QUỐC 

YDF-TRUNG QUỐC

TOZEN-NHẬT

BESA-Ý

OCV-MỸ

WILCOX-MỸ

DKM-HÀN QUỐCNDV-NHẬT

CONVAL-MỸ

AZBIL-NHẬT

HD FIRE-ẤN  ĐỘ

RITAG-ĐỨC
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

LESER-ĐỨC

YOSHITAKE-NHẬT

KLINGER-ÚC

DYNO-SINGAPRORE

CLAVAL-MỸ

KSB-ĐỨC

ASCO CO2-ĐỨC

SINGAFLEX-SINGAPORE

AUTOMA-HÀN  QUỐC

 ORBINOX-TÂY BAN NHA

YAMAMOTO-NHẬT

SEKISUI-NHẬT
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

SWISSFLUID-THỤY SĨ

BOSCAROL-Ý

ZENNER-ĐỨC

KUNKLE-MỸ

BROADY-ANH

KITZ-NHẬT

DK VALVE-HÀN QUỐC

LLV-TRUNG QUỐC

ROFI-ĐỨC

SAMYANG-HÀN QUỐC

ECONOSTO-PHẦN  LAN

BAODI-TRUNG QUỐC
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NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

Kho xăng dầu
Cambodia

Kho xăng dầu
Hòa Khánh

Kho xăng dầu PVOIL 
Nghi Sơn & Quảng Ngãi

Kho xăng dầu
Phú Khánh

Nhà máy lọc hóa dầu 
Nghi Sơn

Nhà máy
Acecook

Nhà máy dầu
Trường An

Nhà máy Jotun
Việt Nam

Nhà máy nhiệt điện 
Duyên Hải

Nhà máy Vopak
Việt Nam

Nhà máy
Wilmar Argo Việt Nam

Nhà máy hóa chất 
Dow Việt Nam

.11PHUC MINH PROFILE



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚC MINH
Địa chỉ trụ sở chính: 69 đường T4A, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện : Lầu 5, Số 614-616-618 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (+84) 28 3535 2125
             Fax: (+84) 28 3535 0254

        Hotline: (+84) 07 66 22 61 61
Email: info@pm-e.vn
 Web: www.pm-e.vn

                   www.kspc.com.vn 




