
Tổng quan.

Kính gửi: Quý khách hàng.

Lời đầu tiên, Công ty TNHH May Mặc Viet Style xin gửi đến khách hàng lời chúc sức khỏe và

lời chào trân trọng nhất

Kính thưa quý khách hàng!!!

Công ty Viet Style là một công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc và hiện

tại lĩnh vực may đồng phục đang là thế mạnh chính của công ty với hệ thống máy móc được

đầu tư hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm.

Khi chọn Viet Stye làm đơn vị cung cấp đồng phục quý khách hàng sẽ được nhân viên của 

chúng tôi tư vấn tận tình và đồng hành cùng khách hàng ngay từ khâu thiết kế, chọn vải, in 

thêu logo và đưa vào sản xuất cho đến khi khách hàng nhận được những sản phẩm ưng ý 

đúng với yêu cầu và còn kèm theo đó là chế độ bảo hành sản phẩm và chăm sóc sau bán 

hàng chu đáo. 

Sự hài lòng và nụ cười của khách hàng được xem là tài sản lớn nhất của chúng tôi, chính vì

lý do đó nên Viet Stye luôn cố gắng cập nhật những công nghệ mới trên thế giới và luôn cố 

gắng hoàn thiện đội ngũ nhân viên để có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm với

chất lượng vượt trội mà giá thành thì lại rất phải chăng.

Đồng Phục Viet Style xin thành thật cảm ơn khách hàng đã cho chúng tôi cơ hội được phục 

vụ bạn. 

Trân Trọng!!!   

Lời giới thiệu.

GIỚI THIỆU CHUNG
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Các sản phẩm đồng phục của Viet Style bao gồm:

SẢN PHẨM CHÍNH

ĐỒNG PHỤC ÁO THUN ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐỒNG PHỤC QUẢNG CÁO - SỰ KIỆNĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG TẠP DỀ

ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ

05

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

Với hệ thống máy móc hiện đại 100 máy may tự động
cùng gần 200 nhân viên, Viet Style sẽ đáp ứng được
mọi nhu cầu của khách hàng với khả năng sản xuất 
hơn 30.000 sản phẩm mỗi tháng và may gấp 1000 sản
phẩm mỗi ngày.

Đội ngũ nhân viên bên Viet Style từ kinh doanh, thiết kế,
sản xuất, kiểm hàng, giao nhận...đều được tuyển chọn và
đào tạo chuyên nghiệp, được tham gia những lớp tập huấn
kỹ năng bài bản nhằm mang đến cho khách hàng những 
trải nghiệm tốt nhất khi hợp tác cũng Viet Style. Chính vì thế
Viet Style đã nhận được sự tin tưởng của hàng nghìn khách
hàng trong suốt thời gian vừa qua.

CÔNG TY MAY ĐỒNG PHỤC UY TÍN TPHCM

Các dòng sản phẩm chủ lực mà Viet Style cung cấp đến
cho khách hàng bao gồm: Áo thun đồng phục, đồng phục
văn phòng, đồng phục bảo hộ lao động, đồng phục bếp,
nhà hàng, khách sạn, áo thun quảng cáo, sự kiện, tạp đề,
mũ lưỡi trai....
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Xây dựng một thương hiệu đồng phục uy tín và chất lượng
nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất
với giá thành hợp lý.

Tập trung phát triển sản phẩm, cập nhật những dòng vải mới nhất
nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi mặc lên 
mình chiếc áo thun đồng phục mang thương hiệu Viet Style. Đưa 
ra cho khách hàng những gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu cũng
như là mức kinh phí của từng công ty. 

Ngày càng nâng cao kiến thức và hoàn thiện hệ thống nhân viên, 
nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân may, mở rộng quy mô doanh 
nghiệp để kịp thời đưa đến khách hàng những sản phẩm chất lượng.
Bên cạnh thị trường trong nước và một số khách hàng nước ngoài 
đã có thì Viet Style sẽ cố gắng mở rộng quy mô hơn nữa để mang
thương việt Việt ra thế giới.
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Đối với khách hàng: Viet Style cam kết luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết,
luôn tìm hiểu và nghiên cứu để mang đến những sản phẩm chất lượng với giá
thành tốt nhất cho quý khách hàng.

Đối với nhân viên: Đối với Viet Style thì nhân viên được xem như những người 
trong gia đình, chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho nhân viên những quyền 
lợi tốt nhất vì chúng tôi hiểu rằng chỉ khi các bạn thật sự thoải mái trong công 
việc cũng như là suy nghĩ thì mới có thể mang đến cho công ty hiệu quả làm 
việc tốt nhất.  

Với cộng đồng: Viet Style cam kết hoàn thành tốt các nghĩa vụ tài chính đối với 
nhà nước, luôn cố gắng mang đến những giá trị tốt nhất cho xã hội và cộng đồng.
Bên cạnh đó chúng tôi cũng tham gia các chương trình thiện nguyện để một phần 
đền đáp lại những giá trị mà xã hội đã mang đến cho chúng tôi.

ĐỊNH HƯỚNG - CAM KẾT
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NHÂN SỰ TỪNG BỘ PHẬN

Tổng nhân lực:

- Văn phòng: 27 

- Xưởng may: 95 

- Hoàn thiện: 20 

- In, thêu: 12

NHÂN LỰC
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PHÒNG BAN NHÂN SỰ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG TÀI CHÍNH

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG THIẾT KẾ

XƯỞNG MAY

XƯỞNG IN

XƯỞNG THÊU
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MỘT SỐ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CHÚNG TÔI:

Kính thưa quý khách hàng!!!

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm đẹp và chất lượng nhất, trong suốt gần 8 năm hoạt động
Viet Style đã cùng đồng hành với hơn 1000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi xin thành thật biết ơn những
khách hàng đã là khách hàng của Viet Style hoặc sẽ là khách hàng của chúng tôi sắp tới đây, vì đã trao cho chúng tôi 
cơ hội được đồng hành cùng quý công ty. Và để đáp lại niềm tin đó tập thể Viet Style xin cam kết sẽ nỗ lực hết sức để
mang đến cho quý công ty những sản phẩm chất lượng nhất. Xin chân thành cảm ơn!!!
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

Phương châm hoạt động:

Với phương châm hoạt động chính là mang đến cho

 khách hàng những sản phẩm đồng phục chất lượng

với giá thành tận gốc, nên tập thể Viet Style luôn cố 

gắng nỗ lực từng ngày để tự hoàn thiện bản thân cũng

như là cập nhật liên tục những chất liệu vải cao cấp

nhằm mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng

khi quý khách hàng chọn may đồng phục tại Viet Style.    
Cam kết mà Viet Style gửi đến khách hàng:

- Cam kết mang đến cho khách hàng những sản

phẩm tốt nhất với các dòng vải nhập khẩu 100%.

- Cam kết đưa ra cho khách hàng mức giá thành 

tốt nhất thị trường.

- Cam kết hoàn tiền đến 200% nếu như sản phẩm 

bạn nhận được không đúng theo yêu cầu.

- Cam kết bảo hành sản phẩm 1 đối 1 trong 6 tháng
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