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Open Letter

Thư Ngỏ

Kính gửi Quý khách hàng,

Dear Customers,

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phương Ngọc
xin được gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của
khách hàng và bạn bè đối tác.

Industry and Trade Co., Ltd. Invest Phuong
Ngoc would like to thank for the attention
of customers, friends and partners.

Công ty chúng tôi là đơn vị cung cấp sản
phẩm, dịch vụ có uy tín lâu năm trên thị trường
Hải Phòng. Với phương châm “Hợp tác để
cùng thành công” chúng tôi luôn nỗ lực hết
mình mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt
nhất, đáp ứng sự tin cậy và hài lòng của Quý
Khách hàng.
Hoạt động trong các lĩnh vực chính là kinh
doanh nhà hàng, các sản phẩm về thép, dịch
vụ vận tải, cho thuê kho bãi, và lắp dựng công
trình xây dựng.
Là nhà cung cấp sản phẩm dầu nhớt Công
nghiệp của tập đoàn Royal Dutch Shell tại Việt
Nam, chúng tôi đã hợp tác với các khu Công
nghiệp cùng các đoàn xe với nhiều danh mục
sản phẩm đa dạng khác nhau.

Our company is a providing products and
services company with long reputed on
the market of Hai Phong province. With the
guideline "Cooperate to succeed", we
always try our best to bring the best products and service to meet the trust and satisfaction of customers.
Our main action fields is restaurant business,
products of steel, transportation, warehousing, and erecting buildings.
As a supplier about petroleum jelly industrial products of Royal Dutch Shell Group in
Vietnam, we have coporated with of the
Industrial Parks along the convoys with
different product lists.

Phương Ngọc rất mong có cơ hội quan tâm và
đón nhận của Quý khách hàng, đối tác trên
con đường phát triển kinh doanh. Bởi chúng tôi
hiểu giá trị của kinh doanh là sự hợp tác thành
công. Mong rằng chất lượng dịch vụ, sản phẩm
của công ty sẽ làm hài lòng khách hàng, là tiền
đề cho sự phát triển lâu dài - Để chúng tôi cùng
Quý khách hàng vững bước thành công.

Phuong Ngoc hope to have the opportunity receiving the inttention of customers,
partners on business development path.
Because we understand the value of the
business is successful cooperation. We
would like the quality of servic and products of company will satisfy customers, as a
prerequisite for sustainable development To us and customers get firmly success.

Trân trọng!

Sincerely!
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
OUR HISTORY AND DEVELOPMENT

Công ty TNHH đầu tư Thương mại Phương Ngọc được thành lập ngày 8/4/2010 tiền thân là hộ kinh doanh
cá thể được thành lập ngày 26/06/2006. Công ty tự hào phát triển trên cơ sở đội ngũ những người có tinh
thần nhiệt huyết, năng động và chuyên nghiệp.
Những ngày đầu mới thành lập, do thị trường đang có nhiều biến động Công ty TNHH đầu tư Thương mại
Phương Ngọc đã gặp nhiều khó khăn khi tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Nhưng với sự chỉ đạo sáng
suốt của ban Giám đốc và sự quyết tâm của đội ngũ nhân viên công ty đã từng bước vượt qua khó khăn,
thách thức để tạo lập thị trường. Sau 4 năm hoạt động công ty đã tạo nên sự tin cậy tuyệt đối với khách
hàng và đối tác.
Thế mạnh làm nên thương hiệu Phương Ngọc khác biệt chính là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận,
tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn thận nhằm tạo nên những
sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn, sáng kiến xây dựng nên
một Phương Ngọc năng động, sáng tạo,dám nghĩ dám làm, chuyên nghiệp hơn trong từng dự án chúng
tôi tham gia.
IIndustry and Trade Co., Ltd. invest Phuong Ngoc was established on 04th August, 2010 formerly the individual business households were established on 26th June, 2006. The company is proud of development on
the basis of the team who have the spirit of enthusiasm, dynamism and professionalism.
At the first days of its newly establishment, because of market fluctuations, Industry and Trade Co., Ltd
invest Phuong Ngoc was difficult to create a foothold in the market, with the wise guidance of the Board
of Directors and the determination of the staff in the company have had gradually overcome difficulties
and challenges to create market. After four years of operation, the company has created the absolute
trust with customers and partners.
Strength makes Phuong Ngoc Brand unique is: specialization in each division, deep responsibility and
technical supervisions work seriously and carefully to finish quality products to every the smallest details.
In addition, the departments of company usually exchange work, share the difficulties, creative ly build
Phuong Ngoc dynamic, innovative, enterprising, more professional in every project we engage.

MỤC TIÊU
TARGET

Với phương châm “ Hợp tác để cùng thành công”, và định hướng “Liên tục cải tiến” Công ty TNHH đầu
tư thương mại Phương Ngọc đã luôn nỗ lực cả về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng uy tín thương
hiệu, niềm tin với khách hàng trong những dịch vụ, sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.
Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua là nguồn động viên to lớn trên bước
đường phát triển của Công ty. Trong tương lai, chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện, phục vụ khách hàng
tốt nhất để luôn xứng đáng với niềm tin ấy.
With the motto "Cooperating for success", and orientation "Continuous improvement", Industry and Trade
Co., Ltd invesrt Phuong Ngoc has always efforts both in human resources, material and technical base,
builds credibility brand, customer belief in the services and products we provide.
The trust and support of customers during over the years is a source of great encouragement on the way
of development of our company. In the future, we will constantly improve, customer service is always best
to deserve this faith.
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Lĩnh Vực Hoạt Động Của Chúng Tôi
Our Action Fields

Trong những năm qua, công ty chúng tôi hoạt động hiệu quả và
xây dựng được sự tin tưởng với khách hàng thông qua 7 lĩnh vực
dịch vụ chính là:
Over the years, our company works effectively and build trust with
customers through seven services sector are:

Kinh doanh nhà
hàng Hữu Hạnh,
tổ chức sự kiện
(Business restaurant
Huu Hanh - Event)

Kinh doanh Hữu
Hạnh Club
(Business Huu Hanh
Club)

Dịch vụ cho thuê
kho bãi

(Warehousing Service)

Dịch vụ vận tải,
dịch vụ cho thuê
xe cẩu

(Transportation and car
rental crane services)

Kinh doanh các
sản phẩm thép
(Business steel
products)

Cung cấp dầu
nhớt công nghiệp
(Provide industrial
lubricants)

Thi công lắp dựng
cầu

(Construction of bridge
erection)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGỌC
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Sản Phẩm Dầu Nhớt
Petrolium Jelly

Đặc biệt Phương Ngọc là nhà cung ứng các sản phẩm dầu nhớt Công nghiệp
chất lượng của Tập đoàn Royal Dutch Shell tại Việt Nam, với đa dạng danh mục
sản phẩm, bao gồm:
Especially Phuong Ngoc is a supplier Industrial quality petrolium jelly of Royal
Dutch Shell Group in Vietnam, with a diversified product portfolio, including:

Dầu động cơ
(Motor oil)

Dầu thủy lực
(Hydraulic oil)

Các loại mỡ cực áp
(The extreme pressure greases)

Dầu Tuabin
(Turbines oil)

Dầu cầu và hộp số
(Gearbox oil)

Dầu bánh răng công nghiệp
(Industrial Gear oil)

Dầu máy nén khí
(Air compressors oil)

Dầu rãnh trượt
(Grooved oil)

Dầu máy nén lạnh
(Cold compressor oil)

Dầu truyền nhiệt
(Heat transfer oil)
Industry and Trade Co., Ltd. invested Phuong Ngoc

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TYPICAL CUSTOMERS

Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

VSC - POSCO Steel Corporation

Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ Quang Trung

Quang Trung Mechanical Enterprise

Công ty Thép Việt Úc

VINAUSTEEL

Công ty Thép Việt Nhật

VIJAGROUP

Công ty Bê tông Phúc Tiến

Phuc Tien Concrete

Công ty TNHH Tiến Mạnh

Tien Manh Co., Ltd

Công ty Vận tải Ô tô số 1

Vietnam Motors Industry Corporation – Joint Stock

Công ty TNHH Thắng Lợi

Company

Công ty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam

Thang loi Co., Ltd

Công ty TNHH FUJIKURA COMPOSITES Hải Phòng

Shin-Etsu Magnetic Materials Vietnam Co., Ltd

Công ty TNHH SYNZTEC Việt Nam

FUJIKURA COMPOSITES Haiphong Co., Ltd

Công ty TNHH DAITO RUBBER Việt Nam

SYNZTEC Vietnam Co., Ltd.

Công ty TNHH LIHITLAB Việt Nam

DAITO RUBBER Vietnam Co., Ltd

Công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hải Phòng

LIHITLAB Vietnam Co., Ltd.

Công ty TNHH YANAGAWA SEIKO Việt Nam

Toyota Boshoku Haiphong Co., Ltd

Công ty TNHH TOYODA GOSEI Hải Phòng

YANAGAWA SEIKO Vietnam Co., Ltd

Công ty TNHH RORZE ROBOTECH

TOYODA GOSEI Hai Phong Co., Ltd

Công ty TNHH TAKAHATA PRECISION Việt Nam

RORZE ROBOTECH Co., Ltd

Công ty TNHH chế tạo máy EBA

PRECISION TAKAHATA Vietnam Co., Ltd

Công ty TNHH FUJI MOLD Việt Nam

Manufacture Co., Ltd. EBA

Công ty TNHH NICHIAS Hải Phòng

MOLD FUJI Vietnam Co., Ltd

Công ty DONGJIN TECHWIN VINA

NICHIAS Hai Phong Co.

Công ty LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG

Dongjin TechWin VINA Co., Ltd
LG ELECTRONICS Vietnam Hai Phong Co., Ltd
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Trụ sở: Số 1A phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
VPGD: Số 7B Hải Triều, Quán Toan, Hải Phòng
Điện thoại: (+84) 0313.588.368 - Fax: (+84) 0313.588.369
Địa chỉ email: infor@phuongngocjsc.vn
Website: www.phuongngocjsc.vn
Hotline: 0913 193 866 / 0904 212 179

-----------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRY AND TRADE CO., LTD INVEST PHUONG NGOC

Headquarters: No. 1A Hai Trieu street, Quan Toan Ward, Hong Bang District, Hai Phong
Office: No. 7B Hai Trieu street, Quan Toan Ward, Hai Phong
Tell: (+84) 0313.588.368 - Fax: (+84) 0313.588.369
Email : infor@phuongngocjsc.vn
Website: www.phuongngocjsc.vn
Hotline: 0913 193 866/0904212179

