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CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH PHÙNG GIA cam kết cung cấp tới
Quý khách hàng sản phẩm chính hãng, bảo
hành theo tiêu chuẩn và quy định của nhà
sản xuất.
+ Sản phẩm chính hãng
+ Báo giá & Lắp đặt nhanh
+ Bảo trì nhanh 24 giờ
+ Giá cả cạnh tranh
+ Cấu hình dễ dàng
+ Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất

LĨNH VỰC KINH DOANH
Chuyên phân phối, cung cấp, tư vấn, thiết kế, giải
pháp và lắp đặt:
- Hệ thống camera giám sát (CCTV)
- Hệ thống mạng (LAN,WIFI)
- Hệ thống tổng đài nội bộ (PABX)
- Hệ thống âm thanh thông báo (PA)
- Hệ thống kiểm soát cửa (Access Control)
- Hệ thống carpaking
- Cung cấp các giải pháp về Phòng giám sát tập
trung, phòng server,...
- Cung cấp máy tính, máy chủ, máy in , thiết bị âm
thanh phòng họp,...
- Giải pháp về phòng hội thảo, họp trực tuyến,...
- Nhà phân phối chính hãng của các thương hiệu :
Hanwha Techwin, HikVision, Dell, HP, Toa,...
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THƯ NGỎ
Quý khách hàng thân mến,
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG - MÁY TÍNH PHÙNG GIA xin gửi lời chào và lời cảm ơn
sâu sắc tới Quý vị khách hàng, Quý đối tác đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian
qua.
Kể từ khi thành lập đến nay, PHÙNG GIA đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh
về tổ chức cũng như quy mô doanh nghiệp. Hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch
vụ, chúng tôi hiểu rằng chất lượng và uy tín là nhân tố hàng đầu để xây dựng lòng tin, sự tín
nhiệm nơi Quý khách hàng. PHÙNG GIA được thành lập với đội ngũ lãnh đạo tài năng, nhiệt
huyết, các kỹ sư của chúng tôi thường xuyên tham gia các dự án lớn, các lớp đào tạo chuyên
nghiệp và đặc biệt là yêu nghề, tinh thần làm việc trung thực, chuyên nghiệp, nhanh chóng
cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực điện nhẹ. Chúng tôi đã và đang mang đến những dịch
vụ cung cấp, tư vấn và đưa ra giải pháp kỹ thuật về lắp đặt hệ thống camera giáp sát, thiết bị
an ninh thông minh, báo trộm,.. một cách tốt nhất và chuyên nghiệp nhất. Song song với đó,
các hệ thống mạng nội bộ, âm thanh thông báo, chấm công, kiểm soát ra vào ... đã và đang
làm tăng năng suất của các doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí quản lý và nâng cao chất lượng
sản phẩm của các nhà máy.
PHÙNG GIA cam kết có rất nhiều mẫu mã sản phẩm từ giá rẻ tới các sản phẩm mang mã
dự án cho Quý khách hàng lựa chọn. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều xuất xứ nguồn gốc
chính hãng, đầy đủ CO, CQ bảo hành lâu dài mang lại cho quý khách hàng sự an tâm về chất
lượng sản phẩm cũng như sự hài lòng về dịch vụ bảo hành sau bán hàng và thi công lắp đặt.
Xin trân trọng cám ơn!

http://phunggia.vn

.3

THÔNG TIN CÔNG TY
l Tên công ty: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG - MÁY TÍNH PHÙNG GIA
l Tên công ty viết tắt: PHUNGGIA CO., LTD
l Mã số thuế: 2300426949 (04/05/2009)
l Người đại diện pháp luật: Bà Vũ Thu Nguyệt
l Chức vụ: Giám đốc
l Trụ sở chính:
Số 24 Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
l Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
l Điện thoại: 0355 458 838
l Website: http://phunggia.vn
l Email: sales@ phunggia.vn
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GIẤY PHÉP KINH DOANH
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SỨ MỆNH
 Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền
vững cho chủ sở hữu, thành viên và đối tác
dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên
nghiệp về tổ chức.
 Hài hòa những lợi ích cơ bản của Chủ sở
hữu, Người lao động, Đối tác và Cộng đồng
dựa trên phương châm điều hành trung thực
và công bằng.

TẦM NHÌN
Từng bước xây dựng PHÙNG GIA trở thành
một trong những thương hiệu uy tín về lĩnh vực
kinh doanh thiết bị Công nghệ thông tin, tư
vấn thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống điện
nhẹ, thiết bị an ninh,... Hướng tới phát triển
PHÙNG GIA ngày càng lớn mạnh không
ngừng trên khắp cả nước.
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 Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên có đạo
đức tốt, giỏi chuyên môn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Giá trị cốt lõi của chúng tôi là đạo đức nghề nghiệp.
Khách hàng là trên hết
Chúng tôi tồn tại là nhờ có khách hàng.
Chúng tôi xây dựng năng lực chuyên môn,
cải tiến chất lượng dịch vụ để đáp ứng được
những đòi hỏi khắt khe nhất của khách hàng.
Chúng tôi coi mỗi khách hàng đều sẽ là đại
sứ thương hiệu của công ty.
Nhân sự là tài sản cốt lõi
Đội ngũ nhân sự là yếu tố quan trọng nhất
tạo nên thành công của công ty. Chúng tôi
không chỉ cho nhân viên một công việc,
chúng tôi mang tới cho họ cơ hội được học
hỏi, được rèn luyện, được thử thách và xây
dựng sự nghiệp của mình.
Công nhận và tưởng thưởng
Chúng tôi phát hiện, khuyến khích và nuôi
dưỡng tài năng. Chúng tôi công nhận và
tưởng thưởng cho những người đóng góp và
cam kết lâu dài với thành công của công ty.

Trách nhiệm và cam kết
Chúng tôi giữ đúng cam kết với khách hàng,
chủ đầu tư và đối tác về tiến độ, chất lượng
công việc và giúp khách hàng tối ưu hóa chi
phí. Chúng tôi thể hiện vai trò và trách nhiệm
của nhà tư vấn và xây dựng chuyên nghiệp
trước, trong và cả sau khi thực hiện dự án.
http://phunggia.vn
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CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH
Chiến lược kinh doanh của PHÙNG GIA xem phát triển bền vững là một yếu tố nòng cốt tạo
ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực
môi trường và xã hội.
Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Với
ba trụ cột phát triển: Kinh tế - Môi trường - Xã hội, Công ty chúng tôi đã đạt được Mục tiêu kinh
doanh, Bảo vệ danh tiếng và Duy trì thành công bền vững.
Từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị hàng đầu về kinh doanh thương mại, vững mạnh
về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.
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ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Nỗ lực hết mình vì lợi ích của khách
hàng.

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
Làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp
hơn.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đặt lợi ích của người lao động ngang
bằng với Công ty.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ mội trường vì thế hệ tương lai.

CHIẾN LƯỢC “HỢP TÁC CÙNG
PHÁT TRIỂN”

PHÙNG GIA rất hân hạnh được
phục vụ quý khách với tinh thần:
“Hợp tác cùng phát triển”.
Với sự phát triển không ngừng
nghỉ của nền công nghệ thông tin,

PHÙNG GIA luôn muốn mang đến
những sản phẩm mới nhất, tiên tiến
nhất đến Quý khách hàng. Mang
tới những giá trị mới về những
sản phẩm chất lượng, uy tín, hiện
đại đáp ứng mọi yêu cầu của Quý
khách hàng trên khắp cả nước.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ:
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp kinh doanh
thiết bị Công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế, thi công
và lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin hàng đầu, chúng
tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc
nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ. Công
ty đã áp dụng giải pháp kỹ thuật tiên tiến, trang thiết bị hiện
đại để phục vụ khách hàng tốt nhất và phát huy tối đa nguồn
nhân lực cũng như đảm bảo an toàn lao động trong thi
công, lắp đặt.
LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM:

PHÙNG GIA cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa
nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách
hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết các
công trình luôn đạt tiến độ, chất lượng và an toàn lao
động.
LUÔN LUÔN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO:
Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại và
phát triển PHÙNG GIA phải luôn luôn năng động và
sáng tạo. Trong công ty, chúng tôi tạo một môi trường
làm việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có
thể tự do phát huy hết khả năng. Chúng tôi luôn mong
muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo nhu cầu của
khách hàng.
http://phunggia.vn
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MIRAE
l Địa chỉ: Đường Bình Than, Khu 3, Phường Đại Phúc,
Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
l Mã số thuế: 2300534285

CÔNG TY TNHH YOUNGJIN E&C VINA
l Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường
Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
l Mã số thuế: 0106647206

CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

ĐC: Khu nghiên cứu và triển khai - Khu
công nghệ cao Hòa Lạc, Đại lộ Thăng
Long, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.

CÔNG TY TNHH PRETTL VIETNAM
l Địa chỉ: Lô 20, Km 51, Khu Công Nghiệp Đại An, Thành
Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
l Mã số thuế: 0800831564

CÔNG TY TNHH S-CONNECT BG VINA
l Địa chỉ: Lô CN, 17, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã
Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
l Mã số thuế: 2400811239
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SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG - MÁY TÍNH PHÙNG GIA cung cấp các giải pháp và sản
phẩm chính hãng
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CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH PHÙNG GIA
• Địa chỉ: Số 24 Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền An,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
• Điện thoại: 0355 458 838
• Website: http://phunggia.vn
• Email: sales@ phunggia.vn

