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accept nothing less
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or nothing
- DR. KKJOHAN



THE ASIA PACIFIC 
BRANDS FOUNDATION

Founded in 2005, the Asia Pacific Brands Foundation (APBF) is a non-profit organization 
dedicated to developing brands in a myriad of business backdrops. Led by its Patron, 
H.E. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia’s fourth Prime Minister, together with a Board 
of Governors who are experienced captains of industries and established brand icons.

The power of branding is a visual, auditory and sensory experience which is undoubtedly 
vital to the success of brands. Brands are catalysts that transcend achieving objectives, 
making profits or establishing one’s status so that it appeals to consumers. In reality, 
consumers’ buying preferences are determined by the way brands attract and engage 
them.

It is crucial that organizations realize the significance of brands and branding. Likewise, 
consumers must also be educated and informed concerning the qualities of good 
brands and best-branding practices. This is where the APBF steps in to develop the ‘art 
of branding’.

With aspirations to encourage the awareness of branding in Malaysia and across the 
world, the APBF takes an active role in identifying and nurturing outstanding Malaysian 
brands on an international platform. The Foundation continuously champions its 
mission to educate and communicate the ‘value of branding’ – with the concept that 
brand culture, combined with good practices, will give Malaysia the edge, even against 
the world’s most advanced nations.

Starting off on a modest note with publication of branding articles in print media, the 
APBF has gradually evolved into an association which organizes branding seminars and 
forums to discuss the latest issues and developments in branding. 

After its establishment, the APBF has embarked upon a number of initiatives through 
The BrandLaureate to support its brand mission. Among the significant events initiated 
include The BrandLaureate Awards, first in 2006; for Multinationals (MNCs), Public 
Listed Companies (PLCs), Trans-National Corporations (TNCs), Government Linked 
Corporations (GLCs) and Large Corporations (LCs). With the success of the awards, the 
APBF then launched The BrandLaureate – SMEs Chapter Awards (now renamed SMEs 
BestBrands Awards) to honour the Small and Medium Enterprises (SMEs).

A visionary organization, the APBF aims to continue to take branding into a new 
dimension via its heartfelt commitment and undying passion.

Information on brands & branding are available on our 
website (www.thebrandlaureate.com)

 facebook page (www.facebook.com/thebrandlaureate) 
blogazine website (www.thebrandlaureate.net)
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Tạo đột phá với giải thưởng BrandLaureate
Thương hiệu, Đẳng cấp

THƯƠNG HIỆU CAO CẤP SỐ 1 & GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU
GIẢI THƯỞNG CAO CẤP XỨNG ĐÁNG NHẤT CHO THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

The  d isc o ve ry a nd  d e ve lo p me nt o f a  b ra nd  is a  

sc ie nc e , whilst the  b uild ing  a nd  b ra nd ing  o f a  

b ra nd  is a rt. The  b le nd ing  o f sc ie nc e  a nd  a rt 

c re a te s suc c e ssful b ra nd s a nd  b ra nd  c ha mp io ns, 

whic h is the  insp ira tio n b e hind  The  Bra nd La ure a te  

Sp e c ia l Ed itio n Wo rld  Awa rd s.

G re a t b ra nd  le a d e rs, fro m p a st to  p re se nt ha ve  

c o nsta ntly insp ire d  us, p la nting  se e d s o f p ro g re ss 

whic h sha p e d  the  future  we  live  in to d a y. Alb e rt 

Einste in o nc e  sa id  tha t ima g ina tio n is b e tte r tha n 

kno wle d g e , while  Le o na rd o  Da  Vinc i a nd  Isa a c  

Ne wto n insp ire d  the  wo rld  with the ir a rtistic  a nd  

ma the ma tic a l g e nius re sp e c tive ly. Mo d e rn ic o ns 

like  Bill G a te s, Ma rk Zuc ke rb e rg , a nd  Ste p he n 

Ha wking  c o ntinue  to  p a ve  the  wa y with the ir ne w 

inve ntio ns, p e ne tra ting  inno va tio ns a nd  visio na ry 

insig hts - insp iring  millio ns a nd  b ring ing  the  wo rld  

c lo se r to g e the r tha n e ve r b e fo re .

Mo ving  a lo ng  this pro mising  pa th, wha t is yo ur 

b ra nd sto ry?  Do  yo u fly hig h in the  sp irit o f inno va tio n 

to  a c hie ve  ne w b re a kthro ug hs, d isc o ve rie s a nd  

c re a te  a  b e tte r future ?   Wha t insig hts a nd  id e a s 

must yo u ha ve  to  b uild  a  stro ng  b ra nd ?  The se  

q ue stio ns a re  ke ys tha t will unlo c k the  p o te ntia l o f 

yo ur b ra nd  suc c e ss. Kno wing  a nd  und e rsta nd ing  

the  b ra nd  will unra ve l ne w id e a s a nd  sp ur the  

sp irit o f inno va tio n. Ima g ine  the  b e st o f sc ie nc e  

a nd  a rt c o ming  to g e the r to  b uild  b ra nd s tha t 

sta nd  o ut a nd  sha p e  the  wo rld . This is e xa c tly the  

wa y ho w Ste ve  Jo b s d e ve lo p e d  Ap p le  a nd  the  

iPho ne  whic h re vo lutio nize d  the  wo rld  o f c o mmuni-

c a tio ns a nd  simulta ne o usly spa wne d  a  multi-b illio n 

do lla r industry.

The  future  is in BRANDS and no thing  e lse . INSPIRING, 

INNOVATIVE, INGENIOUS, IMPACTFUL and INFLUENTIAL 

BRANDS drive  e c o no mie s and influe nc e  the  wo rld . 

Me g abrands suc h as Co c a  Co la , Ne stle , Samsung , 

Go o g le , Starbuc ks, and Me rc e de s Be nz e xplo de  

with sub lime  po we r, impac ting  c o nsume rs’  

c o nsc io usne ss o n a  sub limina l le ve l and ig niting  the  

de sire  in the m to  aspire  fo r it. 

The  Bra ndLa ure a te  Spe c ia l Edition World Awa rds 

(Vie tna m) 2017 ra ise s b ra nds to  the  ne xt g re a t 

le ve l o f b ra nd  a wa re ne ss.  The se  b ra nd  c ha mpio ns 

a re  wa y a he a d  o f the  c urve  a nd  c e le b ra te  the ir 

inno va tive  sp irit in c re a ting  tre nd se tting  b re a k-

thro ug hs whic h c a nno t b ut he lp  insp ire  the  wo rld . 

The  Awa rd  a lso  insp ire s a  ne w g e ne ra tio n o f 

b ra nd  b uild e rs a nd  inno va to rs tha t will ke e p  the  

mo me ntum g o ing  with the ir b o ld  c re a tive  id e a s. 

Just like  b ra nd s tha t e sta b lish the ir g lo b a l p re se nc e  

a nd  c o nne c t the  wo rld  with the ir fo o tp rints, this 

Awa rd  b ring s to g e the r the  b e st o f the  wo rld ’ s 

b ra nd s.  Be g inning  with Kua la  Lump ur, this p re sti-

g io us e nd e a vo r will mo ve  o n to  o the r c itie s o f the  

wo rld  in its b id  to  ho no r b ra nd s tha t ha ve  ma s-

te re d  the  a rt o f b ra nd ing  a nd  insp ire  b ra nd  e xc e l-

le nc e  in time le ss re so na nc e . The re  is no  othe r 

c omma nding  a nd pre stig ious bra nd a wa rd tha n 

The  Bra ndLa ure a te  Spe c ia l Edition World Awa rds 

(Vie tna m) 2017, the  Ultima te  Awa rd for Bra nds & 

Bra nding  in the  World!

Knowing  the  Sc ie nc e  of Bra nds
Unde rsta nding  the  Arts of Bra nding

The  Awa rd spe a ks for itse lf,
Sa ys it a ll!, Doe s it a ll!, Ha s it a ll!

Tạo đột phá với giải thưởng BrandLaureate
Thương hiệu, Đẳng cấp

THƯƠNG HIỆU CAO CẤP SỐ 1 & GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU
GIẢI THƯỞNG CAO CẤP XỨNG ĐÁNG NHẤT CHO THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

The  Bra nd La ure a te  Sp e c ia l Ed itio n Wo rld  Awa rd s tro p hy is a  

ma ste rp ie c e  tha t p e rso nifie s the  BRAND CHAMPION. The  

d e sig n fo r this tro p hy a nd  c ra fting  it is a kin to  the  sc ie nc e  a nd  

a rt o f b ra nd ing .

Emb o sse d  o n the  thre e -side d  tro phy is The  Bra ndLa ure a te ’ s 

sta tue tte s whic h symb o lize s d istinc tio n a nd  pe rfe c tio n. The  

e mb o ssme nt sig nifie s tha t b ra nds must sta nd  o ut a nd  pe rpe tua lly 

b e  imp rinte d  in the  mind s o f c o nsume rs; a  fe a t whic h o nly 

stro ng  a nd  suc c e ssful b ra nd s a re  a b le  to  a c hie ve . Bra nd s tha t 

a re  e mb o sse d  up o n the  mind s o f c o nsume rs c re a te  to p  o f 

mind  a wa re ne ss a s the y  le a ve  stro ng  a nd  la sting  imp re ssio ns 

whic h will b ring  sig nific a nt va lue  to  the  b ra nd . The se  b ra nd s 

a re  a lwa ys the  c ho se n o r p re fe rre d  c ho ic e . This is the  HALL-

MARK o f SUCCESSFUL BRANDS a nd  the  DIFFERENTIATING  

FACTOR b e twe e n the  ORDINARY a nd  the  CHOSEN BRANDS.

The  sta nc e  o f the  sta tue tte s with the ir ha nd s o utstre tc he d  

he a ve nwa rd s  to  sup p o rt the  g lo b e  a to p  the  tro p hy is a n 

e xp re ssio n o f the  e nthusia stic  a nd  p io ne e ring  sp irit tha t a ll 

b ra nd s must p o sse ss  if the y a re  to  c o nq ue r ne w ho rizo ns. It 

sig nifie s the  b rillia nt id e a s a nd  inno va tive  e sse nc e  tha t will 

e le va te  a nd  p ush the  b ra nd  to  g re a te r p ro mine nc e .

The se  stro ng  q ua litie s a re  furthe r e nha nc e d  b y the  e ve r 

vig ila nt sta tue tte s’   e ye s tha t a re  a le rt a nd  wa tc hful, o b se rving  

the  c ha ng e s a nd  c ha lle ng e s p re se nt in the  ind ustry a nd  the  

e nviro nme nt. As suc h, o ne  must c o nsta ntly b e  o n the  a le rt a nd  

o n g ua rd  to  wa rd  o ff p o te ntia l thre a ts a nd  se ize  o p p o rtunitie s 

tha t c o me  o ne ’ s wa y. 

The  g lo b e  lo c a te d  a t the  p inna c le  o f the  tro p hy re p re se nts the  

b ra nd ’ s g lo b a l re a c h a nd  the  no d e s sho w the  inte rc o nne c tivi-

ty o f the  wo rld  we  live  in to d a y, whe re  ne w p o ssib ilitie s a re  

c re a te d  e ve ryd a y a ro und  the  g lo b e  thro ug h the  sp irit o f inno -

va tio n a nd  c re a tivity.

The  thre e  sta tue tte s sta nd  o n a  firm b a se  whic h re p re se nts the  

so lid  fo und a tio n o f the  b ra nd . Eve ry suc c e ssful b ra nd  ne e d s a  

stro ng  fo o ting  in o rd e r to  p ro p e l itse lf fo rwa rd  a nd  to  e nsure  its 

susta ina b ility a nd  lo ng e vity.

The  tro p hy ma d e  o f p e wte r a nd  p la te d  in 24K g o ld  is mo st 

b e fitting  o f the  winne rs o f The  Bra nd La ure a te  Sp e c ia l Ed itio n 

Wo rld  Awa rd s. It  und o ub te d ly re p re se nts a  c he rishe d  mile -

sto ne  in the  jo urne y o f a ny b ra nd  tha t is d rive n b y the  visio n 

a nd  fue le d  with a n und ying  missio n to  INSPIRE, IMPACT a nd  

IG NITE b ra nd  e xc e lle nc e .

The  Ultima te  Bra nd Cha mpion Trophy

THE MARK OF DISTINCTION

The  Awa rd Positions Your Bra nd Wa y Ahe a d And Above  The  Re st.

Tha t is The  Bra nd Positioning !



Cúp được trao tặng tại Giải thưởng Thương hiệu Toàn cầu BrandLaure
ate là minh chứng trao tặng cho THƯƠNG HIỆU CHIẾN THẮNG. Cúp 
được thiết kế để thể hiện sự hòa hợp toàn mỹ của khoa học với nghệ 

thuật trong xây dựng thương hiệu.

Nổi bật trên ba mặt của chiếc cúp là tượng của BrandLaureate, tượng 
trưng cho tính khác biệt và hoàn hảo của thương hiệu. Tượng được khắc 
nổi, thể hiện rằng thương hiệu cần phải vượt lên tất cả, tạo dấu ấn riêng 
cho mình tới người tiêu dùng; một thành công mà chỉ những thương 
hiệu mạnh và thương hiệu thành công có thể đạt được. Việc thương 
hiệu ghi được dấu ấn với người tiêu dùng tạo ra nhận thức của người 
dùng với thương hiệu và để lại ấn tượng mạnh mẽ và dài lâu sẽ đóng góp 
phần quan trọng cho giá trị thương hiệu của chính công ty. Những 
thương hiệu này luôn là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng. Đây là 
CỘT MỐC quan trọng đánh dấu cho sự THÀNH CÔNG CỦA THƯƠNG 
HIỆU cũng như tạo TÍNH KHÁC BIỆT của THƯƠNG HIỆU THÔNG 

THƯỜNG và THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC LỰA CHỌN.

Hình dáng của bức tượng với cánh tay vươn tới thiên đường nhằm hỗ 
trợ trái địa cầu trên đỉnh cúp biểu hiện cho tinh thần tiên phong mà tất 
cả những thương hiệu cần phải có để chinh phục những chân trời mới. 
Nó biểu trưng cho những ý tưởng táo bạo và tính sáng tạo tinh tế mà 

qua đó nâng cao và đưa thương hiệu lên một tầm cao mới.

Những giá trị quan trọng này còn được thể hiện rõ ràng hơn thông qua 
đôi mắt rực lửa của bức tượng, với ánh nhìn cảnh giác, luôn quan sát các 
thay đổi cũng như các thách thức hiện nay trong vấn đề công nghiệp và 
môi trường. Hơn nữa, mỗi người cần liên tục cảnh giác và bảo vệ bản 
thân khỏi các rủi ro có thể cũng như nắm bắt cơ hội chỉ xuất hiện một 

lần có thể đạt được trong tương lai. 

Trái địa cầu nằm tại đỉnh cao của cúp thể hiện việc thương hiệu vươn tới 
toàn cầu, là các cột mốc để kết nối thế giới mà chúng ta đang sống hiện 
nay, nơi mà các cơ hội luôn hiện hữu thông qua tinh thần đổi mới và tính 

sáng tạo.

Ba bức tượng nhỏ được dựng vững chắc trên nền cúp đại diện cho nền 
tảng vững chắc mà mỗi thương hiệu thành công được xây dựng nên. 
Trên thực tế, mỗi thương hiệu thành công luôn xây dựng cho mình cơ sở 

chắc chắn mà thông qua đó có thể phát triển lâu dài và bền vững.

Cúp được làm từ thiếc thạch cao và mạ vàng 24K dành tặng cho người 
chiến thắng của cuộc trao giải Thương hiệu Toàn Cầu – phiên bản đặc 
biệt. Nó chắc chắn là cột mốc quan trọng trong chuỗi hành trình định vị 
thương hiệu được xây dựng từ tầm nhìn và lấp đầy bởi các sứ mệnh bất 
diệt: CẢM HỨNG, TẦM ẢNH HƯỞNG và ĐỊNH VỊ thương hiệu thành 

công.

Cúp dành cho Thương hiệu Đẳng cấp
DẤU MỐC CHO SỰ KHÁC BIỆT

Giải thưởng mở ra con đường tương lai tốt đẹp và vượt lên tất cả cho Thương hiệu của bạn 
Đây cũng chính là Định Vị Thương Hiệu!

TƯƠNG LAI XÂY DỰNG TỪ THƯƠNG HIỆU

Việc tạo ra và phát triển thương hiệu thuộc lĩnh vực khoa 
học, còn việc xây dựng và định vị thương hiệu lại thuộc 
phạm trù nghệ thuật. Sự hòa trộn giữa khoa học và nghệ 
thuật sẽ tạo nên thương hiệu thành công cũng như 
thương hiệu mang tính tầm cỡ quốc tế, và đây cũng chính 
là điều truyền cảm hứng cho chúng tôi, những người đang 
tổ chức cuộc trao thưởng Thương hiệu Thế giới Brand-
Laureate.

Những thương hiệu đi đầu, từ quá khứ đến tiện tại, đã 
luôn thôi thúc chúng tôi, từng bước xây dựng nền móng 
cho những gì chúng tôi đạt được ở hiện tại. Albert Einstein 
từng nói rằng tính sáng tạo tốt hơn tri thức trong khi 
Leonardo Da Vinci và Isaac Newton đã truyền cảm hứng 
của mình tới thế giới thông qua tài năng về toán học cũng 
như tính nghệ sĩ của mình. Những người tài của thế hệ trẻ 
chúng ta như Bill Gates, Mark Zuckerberg, và Stephen 
Hawking đã tiếp tục chuỗi sáng tạo này thông qua các 
phát minh, sáng kiến và tầm nhìn vượt thời đại, điều này 
không chỉ thôi thúc tính sáng tạo của toàn thế giới mà còn 
mang chúng ta tới gần nhau hơn.

Đồng hành cùng mục tiêu đầy hứa hẹn này, câu chuyện về 
thương hiệu của bạn là gì? Bạn có đang hòa nhịp cùng xu 
hướng đổi mới để đạt được mục tiêu, không ngừng tìm tòi 
và phát triển để tạo dựng được tương lai tốt hơn? Điều gì 
là động lực của bạn, và những ý tưởng nào bạn cần phải có 
để xây dựng nên một thương hiệu mạnh? Những câu hỏi 
này là chìa khóa để mở cánh của thành công cho thương 
hiệu của bạn. Biết và hiểu về thương hiệu sẽ thúc đẩy 
những ý tưởng mới cũng như tinh thần đổi mới. Hãy 
tưởng tượng rằng sự hòa trộn hoàn hảo giữa khoa học 
và nghệ thuật sẽ có thể xây dựng được những thương 
hiệu nổi bật, vượt lên tầm cỡ quốc tế. Đây chính là cách 
Steve Jobs tạo ra Apple cũng như iPhone, tạo ra cuộc 
cách mạng truyền thông và đồng thời tạo ra ngành 
công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

Tương lai của doanh nghiệp nằm tại THƯƠNG HIỆU, 
và không điều gì khác. NHIỆT HUYẾT, SÁNG TẠO, 
KHÉO LÉO, THƯƠNG HIỆU MẠNH và TẦM ẢNH 
HƯỞNG THƯƠNG HIỆU thúc đẩy nển kinh tế và ảnh 
hưởng tới toàn thế giới. Những thương hiệu lớn như 
Coca Cola, Nestle, Samsung, Google, Starbucks, và 
Mercedes Benz đã bùng nổ với tầm ảnh hưởng siêu 
việt, định vị ý thức của người tiêu dùng và định hướng 
nhu cầu của họ để sử dụng sản phẩm của mình.

Giải thưởng Thương hiệu thế giới BrandLaureate (Việt Nam) 
năm 2017 định vị thương hiệu lên một tầm cao mới. 
Những thương hiệu chiến thắng cuộc thi là những 
thương hiệu thực sự đang dẫn đầu xu hướng và họ thể 
hiện tinh thần  đổi mới của mình thông qua việc tạo ra 
những xu hướng toàn cầu, truyền cảm hứng cho toàn 
nhân loại. Giải thưởng cũng mang lại động lực cho giai 
đoạn xây dựng và phát triển thương hiệu mới cũng như 
là động lực thúc đẩy các nhà sáng tạo luôn giữ vững 
tinh thần và nỗ lực hết mình để phát triển những ý 
tưởng đột phá.

Cũng giống với thương hiệu toàn cầu hóa, đưa thương 
hiệu kết nối với thế giới, giải thưởng này là ngày hội tập 
trung các thương hiệu nổi tiếng đang dẫn đầu xu thế hiện 
nay. Bắt đầu từ Kuala Lumpur, giải thưởng cao quý này 
đang được tổ chức tại khắp các thành phố trên toàn thế 
giới, nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu đã xuất sắc 
xây dựng thành công cũng như truyền cảm hứng tạo nên 
thương hiệu xuất sắc bền vững trong tương lai. Sẽ không 
có một giải thưởng nào mang lại vinh quang cho thương 
hiệu của bạn tốt hơn giải thưởng Thương hiệu Quốc tế 
BrandLaureate (Việt Nam) 2017, Giải thưởng cao quý về 
Thương hiệu và Xây dựng thương hiệu trên Thế giới!

Hiểu biết về “Khoa học” Thương hiệu, 
và hiểu biết về Nghệ thuật Xây dựng Thương hiệu

Giải thưởng sẽ nói lên tất cả,
Nói lên tất cả, Làm tất cả, và Đạt được tất cả!

Cúp được trao tặng tại Giải thưởng Thương hiệu Toàn cầu BrandLaure-
ate là minh chứng trao tặng cho THƯƠNG HIỆU CHIẾN THẮNG. Cúp 
được thiết kế để thể hiện sự hòa hợp toàn mỹ của khoa học với nghệ 

thuật trong xây dựng thương hiệu.

Nổi bật trên ba mặt của chiếc cúp là tượng của BrandLaureate, tượng 
trưng cho tính khác biệt và hoàn hảo của thương hiệu. Tượng được khắc 
nổi, thể hiện rằng thương hiệu cần phải vượt lên tất cả, tạo dấu ấn riêng 
cho mình tới người tiêu dùng; một thành công mà chỉ những thương 
hiệu mạnh và thương hiệu thành công có thể đạt được. Việc thương 
hiệu ghi được dấu ấn với người tiêu dùng tạo ra nhận thức của người 
dùng với thương hiệu và để lại ấn tượng mạnh mẽ và dài lâu sẽ đóng góp 
phần quan trọng cho giá trị thương hiệu của chính công ty. Những 
thương hiệu này luôn là lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng. Đây là 
CỘT MỐC quan trọng đánh dấu cho sự THÀNH CÔNG CỦA THƯƠNG 
HIỆU cũng như tạo TÍNH KHÁC BIỆT của THƯƠNG HIỆU THÔNG 

THƯỜNG và THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC LỰA CHỌN.

Hình dáng của bức tượng với cánh tay vươn tới thiên đường nhằm hỗ 
trợ trái địa cầu trên đỉnh cúp biểu hiện cho tinh thần tiên phong mà tất 
cả những thương hiệu cần phải có để chinh phục những chân trời mới. 
Nó biểu trưng cho những ý tưởng táo bạo và tính sáng tạo tinh tế mà 

qua đó nâng cao và đưa thương hiệu lên một tầm cao mới.

Những giá trị quan trọng này còn được thể hiện rõ ràng hơn thông qua 
đôi mắt rực lửa của bức tượng, với ánh nhìn cảnh giác, luôn quan sát các 
thay đổi cũng như các thách thức hiện nay trong vấn đề công nghiệp và 
môi trường. Hơn nữa, mỗi người cần liên tục cảnh giác và bảo vệ bản 
thân khỏi các rủi ro có thể cũng như nắm bắt cơ hội chỉ xuất hiện một 

lần có thể đạt được trong tương lai. 

Trái địa cầu nằm tại đỉnh cao của cúp thể hiện việc thương hiệu vươn tới 
toàn cầu, là các cột mốc để kết nối thế giới mà chúng ta đang sống hiện 
nay, nơi mà các cơ hội luôn hiện hữu thông qua tinh thần đổi mới và tính 

sáng tạo.

Ba bức tượng nhỏ được dựng vững chắc trên nền cúp đại diện cho nền 
tảng vững chắc mà mỗi thương hiệu thành công được xây dựng nên. 
Trên thực tế, mỗi thương hiệu thành công luôn xây dựng cho mình cơ sở 

chắc chắn mà thông qua đó có thể phát triển lâu dài và bền vững.

Cúp được làm từ thiếc thạch cao và mạ vàng 24K dành tặng cho người 
chiến thắng của cuộc trao giải Thương hiệu Toàn Cầu – phiên bản đặc 
biệt. Nó chắc chắn là cột mốc quan trọng trong chuỗi hành trình định vị 
thương hiệu được xây dựng từ tầm nhìn và lấp đầy bởi các sứ mệnh bất 
diệt: CẢM HỨNG, TẦM ẢNH HƯỞNG và ĐỊNH VỊ thương hiệu thành 

công.

Cúp dành cho Thương hiệu Đẳng cấp
DẤU MỐC CHO SỰ KHÁC BIỆT

Giải thưởng mở ra con đường tương lai tốt đẹp và vượt lên tất cả cho Thương hiệu của bạn 
Đây cũng chính là Định Vị Thương Hiệu!

TƯƠNG LAI XÂY DỰNG TỪ THƯƠNG HIỆU

Việc tạo ra và phát triển thương hiệu thuộc lĩnh vực khoa 
học, còn việc xây dựng và định vị thương hiệu lại thuộc 
phạm trù nghệ thuật. Sự hòa trộn giữa khoa học và nghệ 
thuật sẽ tạo nên thương hiệu thành công cũng như 
thương hiệu mang tính tầm cỡ quốc tế, và đây cũng chính 
là điều truyền cảm hứng cho chúng tôi, những người đang 
tổ chức cuộc trao thưởng Thương hiệu Thế giới Brand
Laureate.

Những thương hiệu đi đầu, từ quá khứ đến tiện tại, đã 
luôn thôi thúc chúng tôi, từng bước xây dựng nền móng 
cho những gì chúng tôi đạt được ở hiện tại. Albert Einstein 
từng nói rằng tính sáng tạo tốt hơn tri thức trong khi 
Leonardo Da Vinci và Isaac Newton đã truyền cảm hứng 
của mình tới thế giới thông qua tài năng về toán học cũng 
như tính nghệ sĩ của mình. Những người tài của thế hệ trẻ 
chúng ta như Bill Gates, Mark Zuckerberg, và Stephen 
Hawking đã tiếp tục chuỗi sáng tạo này thông qua các 
phát minh, sáng kiến và tầm nhìn vượt thời đại, điều này 
không chỉ thôi thúc tính sáng tạo của toàn thế giới mà còn 
mang chúng ta tới gần nhau hơn.

Đồng hành cùng mục tiêu đầy hứa hẹn này, câu chuyện về 
thương hiệu của bạn là gì? Bạn có đang hòa nhịp cùng xu 
hướng đổi mới để đạt được mục tiêu, không ngừng tìm tòi 
và phát triển để tạo dựng được tương lai tốt hơn? Điều gì 
là động lực của bạn, và những ý tưởng nào bạn cần phải có 
để xây dựng nên một thương hiệu mạnh? Những câu hỏi 
này là chìa khóa để mở cánh của thành công cho thương 
hiệu của bạn. Biết và hiểu về thương hiệu sẽ thúc đẩy 
những ý tưởng mới cũng như tinh thần đổi mới. Hãy 
tưởng tượng rằng sự hòa trộn hoàn hảo giữa khoa học 
và nghệ thuật sẽ có thể xây dựng được những thương 
hiệu nổi bật, vượt lên tầm cỡ quốc tế. Đây chính là cách 
Steve Jobs tạo ra Apple cũng như iPhone, tạo ra cuộc 
cách mạng truyền thông và đồng thời tạo ra ngành 
công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

Tương lai của doanh nghiệp nằm tại THƯƠNG HIỆU, 
và không điều gì khác. NHIỆT HUYẾT, SÁNG TẠO, 
KHÉO LÉO, THƯƠNG HIỆU MẠNH và TẦM ẢNH 
HƯỞNG THƯƠNG HIỆU thúc đẩy nển kinh tế và ảnh 
hưởng tới toàn thế giới. Những thương hiệu lớn như 
Coca Cola, Nestle, Samsung, Google, Starbucks, và 
Mercedes Benz đã bùng nổ với tầm ảnh hưởng siêu 
việt, định vị ý thức của người tiêu dùng và định hướng 
nhu cầu của họ để sử dụng sản phẩm của mình.

Giải thưởng Thương hiệu thế giới BrandLaureate (Việt Nam) 
năm 2017 định vị thương hiệu lên một tầm cao mới. 
Những thương hiệu chiến thắng cuộc thi là những 
thương hiệu thực sự đang dẫn đầu xu hướng và họ thể 
hiện tinh thần  đổi mới của mình thông qua việc tạo ra 
những xu hướng toàn cầu, truyền cảm hứng cho toàn 
nhân loại. Giải thưởng cũng mang lại động lực cho giai 
đoạn xây dựng và phát triển thương hiệu mới cũng như 
là động lực thúc đẩy các nhà sáng tạo luôn giữ vững 
tinh thần và nỗ lực hết mình để phát triển những ý 
tưởng đột phá.

Cũng giống với thương hiệu toàn cầu hóa, đưa thương 
hiệu kết nối với thế giới, giải thưởng này là ngày hội tập 
trung các thương hiệu nổi tiếng đang dẫn đầu xu thế hiện 
nay. Bắt đầu từ Kuala Lumpur, giải thưởng cao quý này 
đang được tổ chức tại khắp các thành phố trên toàn thế 
giới, nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu đã xuất sắc 
xây dựng thành công cũng như truyền cảm hứng tạo nên 
thương hiệu xuất sắc bền vững trong tương lai. Sẽ không 
có một giải thưởng nào mang lại vinh quang cho thương 
hiệu của bạn tốt hơn giải thưởng Thương hiệu Quốc tế 
BrandLaureate (Việt Nam) 2017, Giải thưởng cao quý về 
Thương hiệu và Xây dựng thương hiệu trên Thế giới!

Hiểu biết về “Khoa học” Thương hiệu, 
và hiểu biết về Nghệ thuật Xây dựng Thương hiệu

Giải thưởng sẽ nói lên tất cả,
Nói lên tất cả, Làm tất cả, và Đạt được tất cả!
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CHAIRMAN’S MESSAGE

Tan Sri Rainer Althoff
CHAIRMAN

THE Asia Pacific Brands Foundation

As the world’s only brands and branding foundation, the Asia Pacific Brands 
Foundation’s (APBF) mission is to encourage the development of strong and 
successful brands globally through best branding practices.

The BrandLaureate Awards is no ordinary award. With the inception of the first 
The BrandLaureate Awards in 2006, the APBF has built the Awards to become the 
No. 1 brands and branding award in the world - received by top global brands 
and personalities, including country leaders and statesmen. 

As a country brand, Vietnam has progressed by leaps and bounds for the past 
two decades. I have visited your country many times. I can remember in 1995 
my first customer here was VNPT, a telecommunications brand. Since then, many 
great brands have come along and these brands have contributed to Vietnam’s 
economic growth and promoted the country brand through its products and 
services. 

Success only comes to those who experience and learn from hardship 
and practice consistently. For me, that stands for Vietnam. All of you have 
demonstrated that you overcame adversities to be where you are now and you 
have proved to the world what you are capable of. That shows that you have the 
drive, the confidence and sense of competitiveness which are essential to build 
a strong brand. With that, I believe that Vietnam has immense potential to be a 
great economic powerhouse in the future and it is you, all of you, who will make 
it happen.

A big appreciation and my heartiest congratulations to all the winners of The 
BrandLaureate Special Edition World Awards 2017 – Vietnam. You have all the 
makings of a great brand, and all you need is the extra edge to move forward and 
The BrandLaureate Award will give you the edge and the platform to position 
your brand, not only locally, not only regionally, but also globally and to be a 
brand leader that will take the world by storm. We are committed to see you 
achieve that and will work hand-in-hand together to make all of this happen.

Tan Sri Rainer Althoff
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To all the recipients of this prestigious The BrandLaureate Special Edition World 
Awards Vietnam – 2017, my heartiest congratulations to all of you for your fine 
performances in building your brands to be market leaders. Branding is a lifelong 
journey and your effort has made your brand to be the deserving and the most 
prestigious brand in your country. You represent the best of your country for 
your country. You amplify the theme of this Award, Brand Inspires! Your brand 
inspires. You are an inspiration to your country and your generation and the 
world beyond. 

Branding is the lifeline and the soul of the brand and it is your brand that 
outshines the rest and brings you to this place of leadership. You have made an 
impact in your community and the world with your strong attributes and values. 

The BrandLaureate Special Edition World Award is unlike the other annual 
awards. This award is special because it is only given once every 40 years to a 
country. That is why we called it The Special Edition Award! Why 40 years? This 
is because there are over 200 countries in the world. Every year we are going to 
4 or 5 countries. By the time we come back to Vietnam, it will be 40 years later. 
It will be 2057. This is your TREASURE for the next 40 years! And the Awards in 
Ho Chi Minh is the build-up to the finale at Hanoi, the administrative capital of 
Vietnam where many multinationals are headquartered there.

The BrandLaureate Award has it all and says it all and this is reflected in the list of 
recipients that consists of strong global brands and international personalities. 
To all the winners, I want to tell you, you can’t be wrong with the BrandLaureate. 
One great Award is good enough for your brand and the BrandLaureate is that 
one great global, international branding Award that is good enough for your 
brand.

This Award serves as an inspiration. Please tell all your staff and management 
who have been working tirelessly, endlessly and faithfully that this Award is for 
them because they deserve it and it’s their pride. And moving towards the new 
year, 2018, this Award is not only an inspiration but also an aspiration to be the 
best as befits the Award.

To all of you who are brand owners, brand leaders and brand custodians, you have 
to be more than an ordinary brand. You have to be the diamond brand, one that 
shines bright, has great value and is respected by your peers and competitors. 
And in parting, don’t be just any bank, be the Vietcombank; don’t be just a milk, 
be the Vinamilk; don’t be just a confectionery, be Lotte confectionery; don’t be 
just a restaurant, be the Huy Vietnam – Mon Hue; don’t be just a country, be the 
country brand, Vietnam – the timeless charm.

Let me conclude by saying that You Are The Brand!

Dr. KK Johan

PRESIDENT’S MESSAGE

DR. KK JOHAN
PRESIDENT

THE BRANDLAUREATE

Congratulations to all the winners of The BrandLaureate Special Edition World 
Awards 2017 – Vietnam. As winners of this prestigious award, organised by the 
Asia Pacific Brands Foundation (APBF), you are market leaders and represent the 
best of Vietnam’s brands and that of your respective industries.

Winning this Award is special as it signifies your entry into the league of the 
BrandLaureate, a league which boasts of the world’s best brands and with this 
Award we hope that you and your organization will be spurred on to do more 
and to do the best for your brands.

Branding is a 24/7 task and as brand leaders, it is all the more important that you 
must secure your leadership positioning. You must be able to expand your brand 
footprints into new areas of growth with creative and strategic initiatives that 
will put you ahead of the competition. 

It is the wish of APBF that the Award should serve as an inspiration and motivation 
for you and your team to do better. Remember, the Award should add value to 
your brand and the trophy not just a symbol of success that is displayed on the 
shelf of your office. 

Invest in your brand and your brand will take care of your business.

Chew Bee Peng

CHEW BEE PENG
Chief executive officer

THE BRANDLAUREATE

CEO’S MESSAGE
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ABOUT THE AWARDS
The BrandLaureate Special Edition World Awards is initiated by the Asia 
Pacific Brands Foundation (APBF), the world’s only brands and branding 
foundation.
The APBF, launched in 2005, is a non-governmental organisation, dedicated 
to the promotion and cause of brands and branding as it strongly believes 
that the future of all businesses rest in brands.

The BrandLaureate Special Edition World Awards is an affirmation and 
celebration of brand supremacy and excellence. 

 and it is exclusively reserved for the crème de la crème 
of brands that are in a league of their own. This once in a lifetime Award 
launched in 2015 in conjunction with The BrandLaureate tenth anniversary 
and to recognize and honour brands that have demonstrated superb 
brand performance in their respective fields.

Recipients of The BrandLaureate Special Edition Awards are those that have 
mastered the science of brands and arts of branding. They are distinctive 
and eminent and are the chosen or preferred choice amongst consumers. 
In achieving this position, they have created good and lasting perceptions 
that are embossed and imprinted in the consumers’ minds. This is the 
hallmark of successful brands; brands that inspire and impact our lives and 
that of communities with their dynamism and positive attributes.

Being a BrandLaureate
Recipients of The BrandLaureate Special Edition Awards are 
known as BrandLaureates and receiving the Award signifies :

• The best in their respective industry
• Recognised and honored by the APBF, the world’s only 

brands and branding foundation
• Joining The BrandLaureate winners that are a class and 

league of their own.

Winning Means You Are Not Afraid Of Anyone

Create It, Make It, Brand It To Be The Best

Be Strong, Be Great, Be The One

That’s You, BRANDLAUREATE

Selection Criterion
Brand Strategy
A strong and effective brand strategy that allows the brand 
to rise above challenges and stay ahead of the curve to 
achieve its brand vision.

Brand Culture
Deep core values and engaging brand culture which 
permeate through the external and internal brand, thus 
enhancing the foundation and sustainability of the brand.

Brand Innovation
Innovative pursuits that have enabled it to stay relevant 
and meet the demanding needs and expectations of 
consumers.

Brand Loyalty
The Brand’s commitment to its brand promise has created 
strong brand loyalty amongst its customers

Brand Communication
A communication blueprint that covers various media 
platforms, enabling the brand to achieve strong brand 
visibility, brand awareness and engagement with 
consumers.

Brand Leadership
The Brand has a healthy brand performance year on year 
and it continues to push the envelope and scale new 
horizons to build on its sustainability.



VIETNAM, HERE WE COME!
THE BRANDLAUREATE 
SPECIAL EDITION WORLD AWARDS 
2017 (VIETNAM CHAPTER)

CAN YOU feel it, can you see it, you are the Brand! 
Inspiring, innovative, ingenious, and impactful 
– indeed, these are the words that capture 
the celebration and grandeur of the inaugural 
BrandLaureate Special Edition World Awards, held 
at the luxurious 6-star Reverie Saigon in Ho Chi 
Minh City on December 7, 2017.

Beginning in Kuala Lumpur and now in Vietnam, 
The Special Edition World Awards (Vietnam 
Chapter) creates history as it marks the first time 
The BrandLaureate Awards goes international.

During the historic event, about 20 Vietnamese 
and multi-national companies received The 
Special Edition World Awards and Certificate of 
Recognition for their brand success.
 
Indeed, it was a proud moment for all those 
present including high ranking officials in Vietnam 
and corporate leaders representing some of the 
top brands in Vietnam. 

The Special Edition World Awards 2017 recognizes 
and honors the achievements of enterprises in 
building sustainable brands, enhancing brand 
awareness and developing good brand reputation 
both locally and abroad.

PRESTIGIOUS EVENT

The awards ceremony and gala dinner held at 
the prestigious Reverie Saigon hotel, had all the 
hallmarks of The BrandLaureate Awards.  

The banners and visual look impressive, befitting 
the international brands that it represents. The 
majestic ballroom sparkles with glittering décor 
and sets the stage for a stunning and impressive 
performances and multimedia presentation. 

President of The BrandLaureate Awards DrKKJohan 
congratulated all the awardees who were present.

“The Special Edition World Awards represents the 
highest award for brands and branding and is an 
affirmation and celebration of brand supremacy 
and excellence, 

“The awards is exclusively reserved for the crème 
de la crème of brands that are in a league of their 
own.” 

Also present at the event was Chairman of The 
Asia Pacific Brands Foundation (APBF) Tan Sri 
Rainer Althoff, and The BrandLaureate CEO Chew 
Bee Peng. 

Chairman of The BrandLaureate Awards  Tan Sri Rainer Althoff President of The BrandLaureate Awards  Dr KKJohan

VIETNAMESE AWARDS

During his welcome speech Tan Sri Rainer Althoff 
said: “The BrandLaureate Awards is not an ordinary 
award. It is the No.1 brands and branding award 
received by top global brands and personalities, 
including country leaders and statesmen, 

“Today, the Asia Pacific Brands foundation 
launched the BrandLaureate Special Edition World 
Awards in Vietnam – it is an award reserved only 
for the best Vietnamese brands and multi-national 
brands,

“A big appreciation and my heartiest 
congratulations to all the awardees tonight. You 
have all the makings of a great brand, and all 
you need is the extra edge to move forward, and 
The BrandLaureate Award will give you the edge 
and the platform to position your brand, locally, 
regionally, and globally.
 “You have the drive, the confidence and sense of 
competitiveness, essential to be a brand leader to 
take the world by storm,

“With that, I believe that Vietnam has strong 
country branding, thanks to all your effort in 
making this happen. Moving forward, we are 
committed to see you achieve even more, by 
working hand-in-hand towards greater success.”

GOING INTERNATIONAL

It has been the vision of President DrKKJohan to 
bring The BrandLaureate Awards overseas, as there 
are many successful international brands that are 
deserving of this special award and recognition, 
and going to Vietnam marks the first milestone in 
this direction.
It was only about a month earlier when APBF 
officially announced the event during a press 
conference at Ho Chi Minh city on October 31.

DrKKJohan said: “It was a challenging and arduous 
task with only months of preparation, going 
back and forth to identify these big brands and 
reputable companies to explain to them about the 
awards. 
“Finally, we made it! Look at what we have 
accomplished. It’s unbelievable and incredible! We 
couldn’t be happier, and we can’t ask for more,

“Everything was hard and difficult, but we  
managed to get everything done in such a short 

time by pushing forward. Hopefully, with this 
success, it will lead to many more international 
awards to come.”

INVESTING IN YOUR BRAND

Investing in your brand is what all businesses 
in Vietnam must do, and receiving a prestigious 
award will give you the bragging rights to further 
develop the credibility and sustainability for your 
brand, said DrKKJohan.

 “Awards are the affirmation and recognition of 
top brands, and The BrandLaureate Awards is the 
hallmark of successful brands – the differentiating 
factor between ordinary and the chosen brands,” 
he added.



A TOAST TO ALL THE WINNERS

CEO of The BrandLaureate Chew Bee Peng ended the 
memorable evening with a toast to all the winners. 
 
“We have come to the end of the awards ceremony, 
but the night is still young, and we hope you have 
had a great time here. Frankly speaking, what a night 
to be in the company of all you great people and 
winning brands that represents the best of Vietnam 
and your respective industry,

“Winning the awards is special as it signifies your 
entry into the alumni of The BrandLaureate which 
boasts of the World’s Best Brands,

“With this award, we hope that you and your 
organization will be spurred to do even more, and do 
the best for your brands. I am sure when you go back 
tomorrow, you will put the trophy ion your display 
shelf, but we do not want that. We want the trophy to 
spur you on, and to do even more,
“Remember that winning the award is not the end 
all and be all. So for all your great effort to build 
your brand, we like to end the night with a toast to 
all of you!”

Congratulations Vietnam! Only for Brands That 
Inspire.



YOUR BRAND, YOUR PRIDE
YOUR COUNTRY’S PRIDE
THE PRIDE OF VIETNAM
- DR. KKJOHAN
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Mr. Kawai Katsumi with much 
devotion, dedication and 
hard work, is the man behind 
the revolutionary branding 
of Lotte in Japan as well 
as in countries overseas 
by creating brand values 
through the adherence of 
his Marketing Oriented 
strategy (policy) that is 
geared towards global 
business success.

As Vice President 
and Chief Marketing 

Officer of Lotte Co. 
Ltd., he was the man 

responsible for the 
development of the 

Marketing Division in 
2013 at Lotte Japan’s 

headquarters and has 
made Lotte Japan to 

what it is today.The 
organization is part of 

the Lotte Group which 
started off way back in 1948 in Tokyo, Japan selling chewing gum products and 

since then the Group has now grown to be a conglomeration of more than 50 
corporations located in 70 countries.

The Brandname
Lotte’s brandname which was derived from and inspired by the literary work of 
Goethe in 1774, “The Sorrows of Young Werther”, is now associated with quality 
products and services offered by the organization which includes its leading 
brand of sugar-free chewing gum, LOTTE Xylitol, which has been proven to reduce 
cavities if taken after meals, and other various confectionery products such as 
the FUSEN NO MI and BUB-UP bubble gums, and KOALA’S MARCH and TOPPO 
biscuits. 

The launching of LOTTE Xylitol by LOTTE Vietnam in May 2006 marked a turning 
point for the organization’s branding in general and for sugar-free chewing gum 
in the Vietnamese market in particular.

Ông Kawai Katsumi được biết đến là người đứng đằng sau thành 
công và sự phát triển vượt bậc của Lotte tại Nhật cũng như tại thị 
trường quốc tế bởi lòng kiên trì, sự cống hiến và tinh thần làm việc 
chăm chỉ của mình thể hiện qua quá trình xây dựng thương hiệu 
bằng Chiến lược định hướng thị trường nhắm tới kinh doanh toàn 
cầu hóa.

Là Phó chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc Marketing của Công ty TNHH 
Lotte, ông chính là người gây dựng và phát triển đội ngũ Marketing 
của Công ty TNHH Lotte năm 2013 và dần từng bước đưa Lotte Nhật 
Bản thành công như hiện nay. Lotte Nhật Bản là một phần thuộc tập 
đoàn Lotte, được thành lập năm 1948 tại Tokyo thông qua việc cung 
cấp tới thị trường các sản phẩm kẹo cao su và cũng từ đó, Tập đoàn 
đã phát triển không ngừng nghỉ với 50 công ty con tại 70 quốc gia 
trên toàn thế giới.

Tên thương hiệu

Thương hiệu “Lotte” được truyền cảm hứng bởi tác phẩm văn học 
của Goethe năm 1774 “Nỗi đau của chàng Werther”, hiện đang được 
sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi tập đoàn mà 
một trong số các sản phẩm hàng đầu được biết đến là kẹo cao su 
không đường LOTTE Xylitol được chứng minh giảm tối đa quá trình 
hình thành mảng bám và sâu răng sau mỗi bữa ăn, cũng như các sản 
phẩm bánh kẹo khác như FUSEN NO MI, kẹo cao su BUB-UP, và bánh 
KOALA’S MARCH, TOPPO. 

Sự thành lập của LOTTE Xylitol bởi LOTTE Việt Nam vào tháng 5 năm 
2006 đánh dấu một bước ngoặt lớn cho việc xây dựng thương hiệu 
của tổ chức nói chung và cho ngành kinh doanh kẹo cao su không 
đường tại thị trường Việt Nam nói riêng.

BrandLeadership 

Achievement Award 2017

Mr. Kawai Katsumi
CMO & VICE PRESIDENT OF LOTTE CO., LTD.
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Dr Truong Gia Binh is a 
dynamic and forward-

thinking Vietnamese 
businessman who 

possesses instrumental 
leadership qualities.
Holding the current 

position of Chairman, 
he co-founded one of 

the largest information 
technology company in 

Vietnam – FPT Corporation. 

Born in 1956, Dr Truong 
attended Chu Van An high 
school in Vietnam and later 
went to the Soviet Union 
for his tertiary education. 
He graduated from the 
Faculty of Mechanics and 
Mathematics, Lomonosov 
Moscow State University 
in 1978 and obtained his 
PhD in 1982 from the 

same university. Dr Truong was recognised as an Associate Professor by the State 
of Vietnam in 1991.

Dr Truong, together with twelve other Vietnamese scientists, established FPT 
Corporation with the conviction and the vision that the company would help 
elevate his country out of poverty. With that, Vietnam’s earliest information 
technology business was established on September 13, 1988.

Under his tutelage and remarkable leadership, FPT has grown by leaps and 
bounds to become one of the most prominent and highly profitable ICT Company 
in Vietnam with returns of over USD 1.8 billion and a 28,400 workforce. The 
corporation carries out operations in Telecommunications, Software Outsourcing, 
Information Systems, Education, Distribution and Retail of IT products, among 
others.

FPT is likewise named as one of the top 10 largest private enterprises in Vietnam 
and is ranked AA among the top 15 most valuable brands in Vietnam by Brand 
Finance - a UK based consulting and evaluation company.

In addition to being an enterprising leader, Dr Truong is also an enthusiastic man 
when it comes to nation building and influences IT-related policies set by the 
Vietnamese government. 

Dr Truong was freshly awarded The BrandLaureate BrandLeadership Achievement 
Award by the Asia Pacific Brands Foundation on December 2017. The award 
recognised and exemplified FPT’s efforts, successes and breakthroughs in brand 
building and development while enhancing its brand recognition in the business 
community among its partners and customers.

Tiến sĩ Trương Gia Bình là một doanh nhân Việt Nam có tầm nhìn xa 
với tài năng lãnh đạo xuất chúng. Nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng 
quản trị, ông là người đồng sáng lập nên một trong những tập đoàn 
công nghệ hàng đầu Việt Nam – Tập đoàn FPT. 

Sinh năm 1956, Tiến sĩ Trương có quá trình trau dồi học tập tại trường 
TPHT Chu Văn An, Việt Nam, sau đó học tiếp lên cao tại Cộng hòa liên 
bang Nga. Ông tốt nghiệp khoa Toán cơ, đại học Tổng hợp Moscow 
vào năm 1978 và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ năm 1982 tại cùng trường 
đại học. Ông Trương được nhà nước Việt Nam vinh danh Giáo sư vào 
năm 1991.

Ông Trương cùng 12 nhà khoa học của Việt Nam đồng sáng lập nên 
tập đoàn FPT với tham vọng và nhiệm vụ đặt ra nhằm phát triển đất 
nước, xóa đói giảm nghèo. Cùng với sự sáng lập này, doanh nghiệp 
đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam 
chính thức được thành lập vào ngày 13 tháng 9 năm 1988.

Dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của ông, FPT dần trở thành một trong 
những công ty ICT mang lại lợi nhuận cao nhất tại Việt Nam với tổng 
lợi nhuận lên trên 1.8 tỷ USD và là ngôi nhà chung của hơn 28,400 
người lao động. Tổng công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Viễn 
thông, Gia công phần mềm, Hệ thống thông tin, Giáo dục, Phân phối 
và Bán lẻ các sản phẩm công nghệ thông tin và các ngành nghề khác.

FPT cũng được công nhận là một trong 10 doanh nghiệp tư nhân lớn 
nhất tại Việt Nam và được xếp hạng AA trong 15 thương hiệu có giá 
trị nhất Việt Nam được bầu chọn bởi Công ty tài chính Thương hiệu – 
một công ty tư vấn đánh giá của Vương quốc Anh bình chọn.

Ngoài việc là một nhà lãnh đạo giỏi, tiến sĩ Trương cũng là một người 
hết lòng vì đất nước, ông luôn nỗ lực xây dựng đất nước và có tầm 
ảnh hưởng tới các chính sách liên quan tới CNTT do chính phủ Việt 
Nam thiết lập. 

Tiến sĩ Trương cũng được vinh danh giải thưởng BrandLaureate về 
Lãnh đạo doanh nghiệp bởi Hội đồng Thương hiệu châu Á Thái Bình 
Dương vào tháng 12 năm 2017. Giải thưởng đã công nhận và là minh 
chứng rõ ràng nhất cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ông 
trong thành công của FPT trong việc xây dựng và phát triển thương 
hiệu, đồng thời nâng cao nhận thức về thương hiệu trong cộng đồng 
doanh nghiệp giữa các đối tác và khách hàng.

BrandLeadership 

Achievement Award 2017

Dr Truong Gia Binh
CHAIRMAN OF FPT
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Woman Entrepreneur
Over the decades we 

have seen the business 
landscape around the 

globe, and Asia in 
particular, take a shift. 

A field that was once 
dominated by the male 

counterpart is now 
giving birth to many 

immensely impactful 
women in the business 

world today.

One such force to be 
reckoned with is none 

other than Madam Mai 
Kieu Lien. She is the Board 

Member, Chairman and 
Chief Executive Officer 

of Vinamilk - one of the 
largest dairy businesses 

in Asia.

Today, she has not only successfully reshaped the dairy business to be recognised 
as one of the most profitable brands in Vietnam but has built the company into 
becoming one of the country’s blue chip companies. Madam Lien has played a 
pivotal role in piloting the company through privatisation and building it up to 
become the largest company in terms of capitalization on the Ho Chi Minh Stock 
Exchange. 

Milk Power
Under Madam Lien’s leadership, Vinamilk has signed contracts with over 8,000 
small cow breeders and has also set up a series of huge dairy farms in Vietnam’s 
highland, part of her determination to create an indigenous dairy industry in 
Vietnam.

Madam Lien similarly pays attention to detail when it comes to investing in her 
human resources. She truly believes that her workforce play an integral role in 
building a successful company and in developing the nation.

Queen of Dairy
Known as the “dairy queen”, she is the only Vietnamese woman to be named 
among Asia’s 50 most powerful businesswomen four times in a row (2012-2015) 
by Forbes magazine. Outside of her work, Madam Lien leads a rather low-profiled 
personal life and likes to cuddle up to the simple things of life. She usually practices 
yoga, swimming and occasionally travels with her husband for holidays. For all her 
contributions and perseverance, the formidable Madam Lien is without a doubt 
at the forefront of the economic revolution that has been transforming Vietnam.

Nữ doanh nhân
Qua nhiều thập kỷ, chúng ta đã thấy được xu thế phát triển kinh 
doanh đang diễn ra trên toàn cầu, cũng như sự chuyển mình tích cực 
của châu Á nói riêng. Kinh doanh từng được coi là một lĩnh vực chỉ 
dành riêng cho nam giới nhưng hiện nay rất nhiều những nữ doanh 
nhân mạnh mẽ và thành đạt đã khẳng định vị thế của mình trong 
lĩnh vực này.

Khi vinh danh những con người ấy, chúng ta không thể không nhắc 
tới bà Mai Kiều Liên – thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT 
kiêm tổng giám đốc của Vinamilk – một trong những doanh nghiệp 
sữa lớn nhất châu Á.

Ngày hôm nay, bà không chỉ thay đổi diện mạo hoàn toàn ngành 
kinh doanh bơ sữa mà còn được công nhận là một trong những công 
ty có lợi nhuận cao nhất Việt Nam; gây dựng được công ty trở thành 
một trong những công ty dẫn đầu của đất nước. Bà Liên đóng vai trò 
then chốt trong việc thí điểm tư nhân hóa công ty, xây dựng Vinamilk 
trở thành công ty lớn nhất về vốn hóa trên Sở giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành công từ sản phẩm sữa
Dưới sự lãnh đạo của Bà Liên, Vinamilk cũng đã ký hợp đồng với hơn 
8000 nhà lai tạo bò sữa nhỏ và cũng đã thành lập một loạt các trang 
trại bò sữa khổng lồ ở vùng cao của Việt nam, đây cũng chính là tâm 
huyết của bà, tạo ra một ngành công nghiệp sữa bản địa tại Việt Nam.

Bà Liên cũng luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực của mình. Bà 
thực sự tin rằng chính lực lượng lao động đóng vai trò thiết yếu trong 
việc xây dựng một công ty thành công cũng như phát triển và xây 
dựng đất nước.

Bà hoàng ngành sữa
Được biết đến là “Bà hoàng ngành sữa”, bà là người phụ nữ Việt nam 
duy nhất được tạp chí Forbes bình chọn là một trong số 50 nữ doanh 
nhân quyền lực nhất Châu Á bốn lần liên tiếp (2012-2015).Bên ngoài 
công việc của mình, bà Liên có một cuộc sống cá nhân rất bình dị, bà 
thích những điều giản dị của cuộc sống. Bà cũng thường xuyên tập 
yoga, bơi lội và đi du lịch cùng chồng. Với tất cả những đóng góp và 
sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, bà chính là người tiên phong 
trong cuộc cách mạng đang thay đổi Việt Nam từng ngày. 

BrandLeadership 

Achievement Award 2017

Madam Mai Kieu Lien
Chairman & Chief Executive Officer of Vinamilk
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• Hoan Kiem Lake
• Hoi An Night Market
• Imperial Citadel
• Mekong Delta
• Moc Chau highland 
• My Son 
• Nha Trang Coast 

Dining Experience
The Vietnamese cuisine provides an interesting experience for most 
tourists and foodies because of its subtle flavours and outstanding 
diversity. 

Most Vietnamese use the ‘yin’ and ‘yang’ principle when preparing a meal 
to provide a contrast in flavour. Their cuisine is well known for its balance 
of the Asian elements: spicy, sweet, sour, salty and bitter.

Traditional Vietnamese cooking is greatly admired for its fresh ingredients, 
minimal use of dairy and oil, complementary textures, and the reliance 
on herbs and spices such as lemongrass, ginger, mint, coriander, Saigon 
cinnamon, bird’s eye chilli, lime, and Thai basil leaves to reach its fine taste.

Vietnamese food is considered one of the healthiest cuisines worldwide. 
So while in Vietnam, do try to eat some of its scrumptious street food such 
as Pho, Bun Cha, Goi Cuon, Coffee Brick Toast and Banh Mi (baguette - 
served in different styles in both the South and North of Vietnam) and 
finish off with Vietnam’s national drink - green tea. 

Soulful Culture
Due to a millennium of Chinese rule, Vietnam is heavily influenced by the 
Chinese culture in terms of politics, government, Confucian social and 
moral ethics, and art.

Nevertheless, the Vietnamese culture remains distinct from the Chinese 
culture as the locals have also embraced and preserved the complex 
adaptation of the Japanese, French and American colonial influences and 
infused it with the traditional Vietnamese culture that rotates around core 
values of humanity, community, harmony and essentially family.

Vietnam’s Growing Economy
Over the last ten years, Vietnam’s economy has grown by over 7% annually.

It is not only the world’s second largest rice exporter after Thailand, but 
also one of the biggest producers of cashew nuts and the second largest 
coffee producer in the world.

The country at present records a literacy level of 94% and has one of the 
lowest unemployment rates as compared to other developing countries 
in the world. The government has also managed to reduce its household 
poverty from a staggering 70% in the 1980’s to a mere 10% today.

With all these in mind, it is certainly high time to give Vietnam a visit.

Stay and Explore
The Socialist Republic of Vietnam (Vietnam) is the easternmost country on 
the Indochina Peninsula in Southeast Asia with an estimated population 
of 95.5 million as of 2017. 

Once labelled a war-torn nation, Vietnam today has been transformed 
and revolutionized, not only as one of Southeast Asia’s fastest-growing 
economies, but also as a new found love among globetrotters. The 
Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) recorded that over 
12.9 million international tourists visited Vietnam in 2017.

Vietnam is basically divided into four regions, each with its own story to 
divulge. The country which is over 330,000 square kilometres in size, has 
well over 3200 km of coastline and prides itself for its untouched charm, 
beauty, and picturesque landscapes. Vietnam is widely spoken of for its 
lush mountains, natural parks, golden sandy beaches, unique culture, 
bustling cities and world cultural heritage sites recognised by UNESCO.

Whether you’re planning a historical tour of Hanoi or Ho Chi Minh, a 
relaxing beach break or simply to escape the bustling city life - Vietnam 
caters to all.

Vietnam Bucket List
• Ba Be National Park 
• Ban Gioc Waterfall 
• Cuc Phuong National Park 
• Ha Long Bay

• Phong Nha-Ke Bang
• Phu Quoc Island
• Sa Pa Terraces
• Saigon Notre Dame Cathedral

• Tam Coc
• Temple of Literature
• The Cu Chi Tunnels
• The Sand dunes of Mui Ne
• Thien Mu Pagoda
• Venice of Vietnam
• War Remnant Museum
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GIẢI THƯỞNG THƯƠNG 
HIỆU QUỐC GIA 

 TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM 

Trải nghiệm ẩm thực
Các món ăn Việt Nam hứa hẹn sẽ cung cấp cho du khách trải nghiệm thú 
vị bởi hương vị tinh tế và sự đa dạng của mình.

Hầu hết người Việt Nam áp dụng nguyên tắc “âm” “dương” khi chuẩn bị 
bữa ăn cùa mình, qua đó tạo ra sự tương phản nhưng dung hòa trong 
hương vị. Các món ăn tại đây nổi tiếng về sự cân bằng chua cay mặn ngọt.

Các món ăn truyền thống của người Việt Nam được du khách ngưỡng mộ 
về độ tươi ngon của nguyên liệu, sử dụng rất ít sữa và dầu mà chủ yếu sử 
dụng các hương vị bổ sung, các loại thảo mộc và gia vị như chanh, gừng, 
bạc hà, rau thơm, quế, ớt chỉ thiên và các loại thảo mộc khác để đạt được 
vị ngon khó cưỡng.

Thực phẩm Việt Nam được xem là một trong những món ăn lành mạnh 
nhất trên thế giới. Vì vậy, nếu tình cờ có dịp đặt chân lên đất nước xinh 
đẹp này, hãy thử và cảm nhận những món ăn đường phố nổi tiếng như 
Phở, Bún Chả, Gỏi cuốn, Bánh kem cà phê, Bánh Mì (Bánh mì kẹp – với 
nhân đa dạng theo đặt trưng vùng miền từ Bắc tới Nam Việt nam) và kết 
thúc bữa ăn của mình bằng ly trà mạn truyền thống của Việt Nam. 

Văn hóa linh thiêng
Sau hơn một ngàn năm cai trị của Trung Quốc, Việt Nam chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi văn hóa Trung Quốc về cả chính trị, đạo đức, xã hội, Nho giáo 
và nghệ thuật.

Tuy nhiên, văn hóa Việt Nam vẫn giữ được những nét đặc trưng của mình 
khác biệt so với văn hóa Trung Quốc qua sự tiếp nhận và hòa nhập văn 
hóa của các nước phương tây như Nhật Bản, Pháp và Mỹ; tiếp nhận cái 
mới và truyền tải văn hóa truyền thống Việt nam xoay quanh các giá trị cốt 
lõi về con người, cộng đồng và văn hóa truyền thống gia đình.

Nền kinh tế đang phát triển tại Việt Nam
Trong 10 năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 7% 
mỗi năm.

Việt Nam không chỉ là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới sau 
Thái Lan mà còn là một trong những nước sản xuất hạt điều lớn nhất và là 
nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới.

Đất nước hiện nay ghi nhận tỉ lệ biết chữ là 94% và có tỷ lệ thất nghiệp 
thấp nhất so với các nước đang phát triển khác trên thế giới. Chính phủ 
đang nỗ lực không ngừng nghỉ để xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ 
nghèo từ 70% năm 1980 xuống chỉ còn 10% trong ngày hôm nay.

Với tất cả những điều tốt đẹp bên trên, chắc chắn đây là thời điểm lý 
tưởng để khám phá đất nước và văn hóa Việt Nam!

Sống và Khám phá
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) là nước nằm ở bờ 
Đông bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á với khoản 95.5 
triệu dân tính tới năm 2017. 

Từng được biết đến là một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam ngày 
nay không những đã chuyển mình trở thành một trong những nền kinh 
tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á mà còn là một địa điểm thu hút 
trong mắt các nhà thám hiểm trên toàn cầu. Tổng cục Du lịch Việt Nam 
(VNAT) ghi nhận hơn 12.9 triệu du khách đã đặt chân tới Việt Nam trong 
năm 2017.

Về cơ bản Việt Nam được chia thành bốn khu vực và mỗi vùng miền lại có 
nét đặc sắc riêng. Quốc gia có diện tích hơn 330,000 km vuông với đường 
bờ biển dài hơn 3,200 km tự hào về vẻ đẹp quyến rũ, với rất nhiều cảnh 
quan đẹp tựa tranh vẽ. Việt Nam được biết đến với những dãy núi trùng 
trùng điệp điệp, những khu rừng tự nhiên, những bãi cát vàng trải dài bên 
bờ biển, với nền văn hóa độc đáo, thành phố sầm uất vui tươi cũng như 
các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Cho dù bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch tìm hiểu về lịch sử 
hùng tráng của Hà Nội hay Hồ Chí Minh, hay một bãi biển để đám mình 
thư giãn, hoặc chỉ đơn giản để thoát khỏi cuộc sống thường ngày, Việt 
Nam chính là nơi bạn cần tìm.

Địa điểm du lịch đẹp tại Việt Nam
• Vườn Quốc Gia Ba Bề
• Thác Bản Giốc
• Rừng quốc gia Cúc Phương
• Vịnh Hạ Long
• Hồ Hoàn Kiếm
• Chợ đêm Hội An
• Hoàng thành
• Đồng bằng song Mekong
• Cao nguyên Mộc Châu 
• Thánh địa Mỹ Sơn
• Biển Nha Trang

• Động Phong Nha – Kẻ Bàng
• Đảo Phú Quốc
• Sa Pa
• Nhà Thờ Notre Dame Sài Gòn
• Tam Cốc
• Văn Miếu Quốc Tử Giám
• Địa đạo Củ Chi
• Cồn cát tại Mũi Né
• Chùa Thiên Mụ
• Thành phố Venice tại Việt Nam
• Bảo tàng chứng tích chiến tranh
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Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

Financial and Banking Services

Banking Services
• Accounts
• Deposits (savings, CDs, bonds…)
• Loans (short, medium and long term) 
• Guarantees
• Negotiations and Discounting of Documents
• International payments 
• Money transfer 
• Card services 
• Documentary and Clean Collections 
• FX 
• Correspondent banking
• Factoring 
• Other services as per the bank’s Business Registration

Looking Ahead
Vietcombank’s vision is to become the number one bank in Vietnam, being 
ranked among the 100 largest banks in the region and rate itself among 
the 300 largest banking groups in the world as well as fully adopting the 
best international practices in corporate governance by 2020. 

To achieve its vision, it has listed the following as its strategic objectives: 

• Number One in Retail Banking and the Top Two in Wholesale Banking
• The local bank with the largest profit and highest profitability (ROE 

12-15%)
• Number one by customer satisfaction
• Best local bank in human resource quality
• Best local bank in Risk management
• Leading in bank digitalization

With its clear vision of where it’s heading, Vietcombank is bound to 
achieve its aims sooner than expected.

Trustworthy Establishment
During more than 50 years of growth and development, Vietcombank 
has contributed significantly to the stability and growth of the national 
economy, upholding the role of a major foreign trade bank in facilitating 
efficient domestic economic growth as well as considerably influencing 
the regional and global financial communities.

Originating as a specialized bank for foreign trade, Vietcombank has 
developed into a model of a universal bank, providing customers with 
a wide range of  leading financial services, both traditional ones such 
as capital trading, capital mobilization, credit and project financing 
among others, and modern banking segments such as forex trading and 
derivatives, card services and E-banking.

The adoption of Information Technology and automation has led 
Vietcombank to introduce innovative services such as e-banking products 
and services,  VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking and Phone 
Banking. These services provide customers with convenience, speed and 
security. It also promotes the  habit of non-cash payment  in the banking 
sector.

Always aiming at international standards in operation, Vietcombank 
has been continuously voted by  prestigious organizations in the world 
as “Best Bank in Vietnam”. Vietcombank is also the first and only bank in 
Vietnam to be included in the Top 500 Bank of the World according to a 
poll conducted by The Banker.

As of 2017, besides its Head Office, Vietcombank has 101 branches and 395 
transaction offices, operating in 52 provinces and cities across the country 
which are distributed in 7 regions; to be specific, 20 branches in Northern 
Region; 15 branches in Ha Noi; 12 branches in Northern Central Region; 
10 branches in Southern Central and Highland Region; 17 branches in Ho 
Chi Minh City; 12 branches in South Eastern Region; and 15 branches in 
South Western Region. The Bank is also maintaining correspondence with 
over 2,000 financial institutions in 158 nations and territories worldwide.
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TẬP ĐOÀN ĐẲNG CẤP
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ  

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Dành cho khách hàng cá nhân
• Dịch vụ tài khoản
• Thẻ
• Tiết kiệm và Đầu tư
• Chuyển và nhận tiền
• Cho vay cá nhân
• Ngân hàng điện tử

Nhìn về phía trước
Mục tiêu và tầm nhìn

Trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất 
khu vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế 
giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Mục tiêu cụ thể 
• Số 1 vềBán lẻ, Top 2 vềBán buôn
• Ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất và hiệu suất sinh lời cao 

(ROE 12-15%)
• Ngân hàng đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng
• Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực
• Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất
• Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số

Giá trị cốt lõi
• Sáng tạo (Innovative) để mang lại những giá trị thiết thực cho khách 

hàng
• Phát triển không ngừng (Continuous) hướng tới mục tiêu mở rộng 

danh mục khách hàng, là nguồn tài sản quí giá nhất và đáng tự hào 
nhất 

• Lấy sự Chu đáo - Tận tâm (Caring) với khách hàng là tiêu chí phấn đấu. 
• Kết nối rộng khắp (Connected) để xây dựng một ngân hàng quốc gia 

sánh tầm với khu vực và thế giới
• Luôn nỗ lực tìm kiếm sựKhác biệt (Individual) trên nền tảng chất 

lượng và giá trị cao nhất
• Đề cao tính An toàn, bảo mật (Secure) nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của 

khách hàng, cổ đông

Thành lập đáng tin cậy
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng 
thương mại hàng đầu, giữ vai trò tiên phong và then chốt trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam. Trải quahơn 50 năm hình thành và phát triển, 
Vietcombank đã lớn mạnh trở thành ngân hàng đa năng với mạng lưới 
rộng lớn và thương hiệu uy tín, hiệu quả kinh doanh vượt trội gắn liền với 
phát triển an toàn, bền vững, vận hành trên nền tảng công nghệ vững 
chắc và được quản lý bởi đội ngũ Ban lãnh đạo xuất sắc. 

Hơn nửa thế kỷ hoạt động vì sự tin yêu của khách hàng, thương hiệu 
Vietcombank đã trở nên ngày một gần gũi, thân thiện trong lòng công 
chúng, nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ 
chức uy tín trong nước và trên thế giới trong suốt nhiều năm qua.

Sản phẩm dịch vụ
Là một trong những ngân hàng thương mại lớn và uy tín nhất tại Việt 
Nam, Vietcombank cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính 
ngân hàng với cam kết chất lượng vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng gia tăng của tất cả các đối tượng khách hàng, từ các doanh nghiệp 
và định chế tài chính lớn tới doanh nghiệp SME và khách hàng cá nhân.

Dành cho khách hàng FDI
• “Tiền gửi ngoại tệ rút gốc từng phần”
• “Chương trình cho vay ngắn hạn USD đối với khách hàng FDI bán 

buôn”
• “Phí chuyển tiền trong nước trọn gói – Lumpsum fee”
• Ngoài ra các sản phẩm mang tính gia tăng ứng dụng của Internet 

Banking cũng được Vietcombank chú trọng nghiên cứu và ứng dụng 
đối với khách hàng FDI, như dịch vụ nộp NSNN qua các kênh điện tử, 
Cash Management

Dành cho khách hàng định chế tài chính
• Dịch vụ tài khoản và thanh toán trong nước, quốc tế
• Tài trợ thương mại
• Các nghiệp vụ thị trường tiền tệ
• Kinh doanh ngoại tệ
• Đầu tư và kinh doanh trái phiếu
• Đồng tài trợ
• Các dịch vụ ngân hàng điện tử
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Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

Real Estate & Property

• Saigon Sports City - Developed in collaboration with Keppel Urban 
Solutions, Saigon Sports City is designed with the concept of a 
neighbourhood sports hub comprising of about 3,900 apartments. It 
offers residents with a unique live-work-play environment.

• Empire City  -  Located on a prime 14.6-hectare waterfront site in 
the Thu Thiem New Urban Area, which is poised to become the 
city’s future central business district, the development will comprise 
premium residential apartments, office and retail properties as well 
as an 88-storey integrated mixed-use tower complex.

• Palm City  –  A 30-hectare waterfront township strategically located 
in the An Phu Ward, offering excellent views of the Giong Ong To and 
Muong Kinh Rivers.

• Riviera Point – Towering above the rest in District 7, Riviera Point 
offers panoramic views of the  city, setting a new benchmark in luxury 
urban living.

• Estella Heights  –  With a lush and modern resort setting in the heart 
of District 2, it offers a wide range of facilities including a private 
gym and lounge at the sky garden, as well as personalised concierge 
services exclusive to homeowners of the Signature Collection.

• The Estella  -  Located in the popular An Phu Ward, it is the first 
development in Vietnam to obtain the Green Mark Gold Award from 
the Building and Construction Authority of Singapore.

• Riviera Cove  - Residents of the 96 resort-style villa can enjoy 
riverfront views with the development’s 280-metre Rach Chiec River 
frontage.

• Villa Riviera -  Keppel Land’s first villa development in Ho Chi Minh 
City, comprises 101 luxury  villas with a host of resort-style facilities.

Embracing the Future
Driven by the relentless desire to deliver the highest form of design, 
function and enjoyment, the organization challenges itself to constantly 
think and see things from a different perspective. It is this unwavering 
approach that has helped Keppel Land established a quality portfolio of 
award-winning properties. As it looks towards the future, it will remain 
focused on providing urban living solutions as well as creating live-work-
play environments of enduring value for the community.

Prime Developer
One of Asia’s premier property companies, Keppel Land is recognized 
for its sterling portfolio of award-winning residential developments and 
investment-grade commercial properties as well as its high standards of 
corporate governance and transparency. The organization leverages its 
network, resources and talents to create sustainable growth and value in 
the core markets of Singapore and China, and growth markets of Vietnam 
and Indonesia.

Brand Philosophy
“We see property development as a life-touching, life-transforming 
business. We want to help build lives, realise dreams, and shape 
landscapes; and in doing so, set a new standard of quality living within 
Asia – one that is sustainable and answers modern urban needs,

“Driven by the relentless desire to deliver the highest form of design, 
function and enjoyment, we challenge ourselves to constantly think and 
see things from a different angle. It is this unwavering approach that has 
helped us establish a quality portfolio of award-winning properties. As 
we look towards the future, we remain focused on providing urban living 
solutions, all the while we continue to create live-work-play environments 
of enduring value for the community,

“At Keppel Land, the best experiences come from thoughtful innovations. 
We call this “Thinking Unboxed”.

Key Projects in Vietnam
In Vietnam, Keppel Land is one of the pioneer and largest foreign real estate 
developers with a diverse portfolio of properties in Hanoi, Ho Chi Minh City, 
Dong Nai and Vung Tau ranging from Grade A offices, residences, retail 
centres, integrated townships and award-winning serviced apartments. 
Key projects include the following upscale developments:

• Saigon Centre - A retail mall that offers a diverse range of shopping, 
dining and leisure options. Consisting with well over 400 international 
and local brands, it includes Takashimaya department store as the 
anchor tenant.
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TẬP ĐOÀN ĐẲNG CẤP
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ  

BẤT ĐỘNG SẢN

• Saigon Sports City  - Phát triển cùng với Keppel Urban Solutions, 
Saigon Sports City được thiết kế theo phương hướng khu phố thể 
thao năng động với khoảng 3.900 căn hộ. Cư dân sống tại đây có cơ 
hội được trải nghiệm môi trường sống-làm-chơi độc đáo.

• Empire City – Tọa lạc trên khu vực bờ sông chính 14.6 ha tại khu đô 
thị mới Thủ Thiêm hứa hẹn sẽ trở thành khu kinh doanh chính của 
thành phố trong tương lai; dự án được xây dựng với tổ hợp các căn 
hộ cao cấp, khu văn phòng, các căn hộ bán lẻ cao cấp cùng với khu 
phức hợp 88 tầng.

• Palm City – Khu đô thị ven sông rộng 30 ha nằm tại phường An Phú, 
cung cấp cho cư dân cơ hội được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của 
sông Giồng Ông Tố và Mương Kinh.

• Riviera Point – Nằm tại Quận 7, Riviera Point mang tới cho cư dân 
tầm nhìn toàn cảnh của thành phố, đặt ra một tiêu chuẩn mới về cuộc 
sống đô thị sang trọng.

• Estella Heights – Với khu nghỉ mát sang trọng và hiện đại nằm tại 
khu trung tâm quận 2 Cư dân được tận hưởng các tiện nghi bao gồm 
phòng tập thể dục tư nhân, sảnh tiếp khách tại khu vườn trên mây 
cũng như các dịch vụ đi kèm đặc biệt dành cho chủ sở hữu trong 
danh sách Bộ sưu tập Chữ Ký.

• The Estella – Nằm tại phường An Phú, dự án đầu tiên của Việt Nam 
nhận được giải thưởng Green Mark Gold Award từ Cơ quan xây dựng 
và Quản lý xây dựng tại Singapore.

• Riviera Cove – Cư dân sinh sống tại 96 biệt thự - resort có thể tận 
hưởng vẻ đẹp sông nước Của sông Rạch Chiếc rộng 280 mét.

• Villa Riviera – Dự án biệt thự đầu tiên của Keppel Land tại thành phố 
Hồ Chí Minh, bao gồm 101 căn hộ và biệt thị sang trọng với một loạt 
các tiện nghi theo phong cách resort.

Nắm lấy tương lai
Với mong muốn không ngừng nghỉ mang lại các thiết kế, chức năng và sự 
hài lòng cao nhất, chúng tôi tự thách thức bản thân mình, không ngừng 
suy nghĩ và luôn cố gắng nhìn nhận sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau. 
Chính cách tiếp cận này giúp chúng tôi gây dựng được hệ thống các dự 
án đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Nhìn về tương lai, chúng tôi vẫn duy trì 
tập trung vào cung cấp các giải pháp giải quyết vấn đề tại đô thị, cũng 
như tạo thêm nhiều môi trường làm việc năng động tạo giá trị dài lâu cho 
cộng đồng.

Phát triển dự án
Là một trong những công ty hoạt động về bất động sản tại Châu Á, 
Keppel Land được biết đến với hàng loạt các dự án phát triển nhà ở và 
bất động sản thương mại chất lượng cũng như tiêu chuẩn cao về quản trị 
doanh nghiệp và tính công minh. Công ty tạo ra giá trị của mình thông 
qua mạng lưới kết nối, nguồn tài nguyên và nhân tài trong công ty nhằm 
tạo sự tăng trưởng bền vững và vị thế công ty tại thị trường Singapore, 
China, và các thị trường đang phát triển tại Việt Nam và Indonesia.

Triết lý thương hiệu
“Chúng tôi coi sự phát triển bất động sản là ngành công nghiệp biến đổi 
cuộc sống. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để xây dựng cuộc sống, hiện 
thực hóa ước mơ, tạo dựng cảnh quan; và thông qua nó, chúng tôi kỳ 
vọng có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới về chất lượng cuộc sống tại châu 
Á – một nền tảng bền vững để đáp ứng nhu cầu đô thị hiện đại.

“Với mong muốn không ngừng nghỉ mang lại các thiết kế, chức năng 
và sự hài lòng cao nhất, chúng tôi tự thách thức bản thân mình, không 
ngừng suy nghĩ và luôn cố gắng nhìn nhận sự việc từ nhiều khía cạnh 
khác nhau. Chính cách tiếp cận này giúp chúng tôi gây dựng được hệ 
thống các dự án đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Nhìn về tương lai, chúng 
tôi vẫn duy trì tập trung vào cung cấp các giải pháp giải quyết vấn đề tại 
đô thị, cũng như tạo thêm nhiều môi trường làm việc năng động tạo giá 
trị dài lâu cho cộng đồng.

“Tại Keppel Land, trải nghiệm tuyệt vời nhất đến từ sự đổi mới. Chúng tôi 
gọi đây là “Tư duy thông minh”.”

Dự án nổi bật tại Việt nam
Tại Việt Nam, Keppel Land là một trong những nhà đi đầu và là nhà phát 
triển bất động sản lớn nhất nước ngoài với hệ thống danh mục bất động 
sản đa dạng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vũng Tàu với 
các dự án từ các khu văn phòng hạng A, khu dân cư, trung tâm mua sắm, 
khu đô thị tích hợp và các khu chung cư tích hợp dịch vụ cao cấp. Dự án 
nổi bất của chúng tôi có thể liệt như sau:

• Saigon Centre - Trung tâm bán lẻ cung cấp nhiều lựa chọn mua sắm, 
ăn uống và giải trí đa dạng Bao gồm hơn 400 thương hiệu quốc tế và 
nội địa với trung tâm thương mại Takashimaya là người thuê chính.
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Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

FMCG - Confectionery

Continuing product development brought the company new successes 
as well. In 1996, the company launched its Chocolate Zero, claiming to 
be the world’s first sugarless chocolate. The following year, Lotte became 
the first in Japan to launch a xylitol-based chewing gum. Because xylitol, 
unlike other sweeteners, did not produce acid when chewed, the company 
was able to promote its chewing gum as a cavity-fighting product. The 
company’s interest in developing xylitol-based products continued into 
the 2000s, including the launch of the Xylitol Family Bottle, a beverage 
containing xylitol as a sweetener. In 2005, the company launched its Lotte 
Notime tooth-polishing chewing gum.

The Sweet Growth of Lotte Vietnam
Lotte Vietnam’s factory, a joint venture, was established in July 1998 in 
Binh Duong province. Later in May 2006, with the continued success 
in Japan and Korea, Lotte Vietnam officially launched LOTTE XYLITOL 
sugar-free chewing gum which helped prevent tooth decay. This launch 
marked a turning point for Lotte’s branding in general and for sugar-free 
chewing gum in the Vietnamese market in particular. In October 2007, 
Lotte Vietnam became Lotte Limited Company with 100% foreign capital.

With the expanding business and the growing market share of Lotte 
Xylitol sugar-free chewing gum, Lotte also gradually introduced other 
successful confectionery brands, such as:

• Bubble gum FUSEN NO MI, BUB-UP 
• Biscuit KOALA’S MARCH
• Stick biscuit TOPPO

LOTTE is always concerned about product quality and service in order to 
offer consumers the best experience. This is reflected in Lotte’s Mission, 
“We enrich people’s lives by providing superior products and services that 
our customers love and trust”, and its Group Values of seeing things from 
the consumer’s point of view, while continuously searching for creative 
ideas to pursue the highest quality in every area.

Humble Origins
LOTTE was founded in June 1948 in Tokyo, Japan by Korean businessman 
Mr. Shin, Gyokk-ho. The company started off by selling chewing gum 
products to children in post-war Japan to become a major multinational 
corporation. Today, Lotte has built up a strong global brand with more 
than 50 corporations in 70 countries. Besides the Confectionery industry, 
the Group has expanded into other successful ventures as well which 
include beverages, trading, retail, real estate, hotels, fast food, financial 
services, heavy chemicals, electronics, IT, construction, publishing, and 
entertainment. 

The Origin of the Brandname
Lotte’s brandname was inspired by and derived from the name Charlotte, 
who is the heroine from the literary work, “The Sorrows of Young Werther” 
written by Germany’s renowned writer, Johann Wolfgang von Goethe 
in 1774. The Corporate objective of winning the consumers’ heart for its 
products reflects on the character portrayed by Charlotte who is loved 
and admired by many people.

The Lotte Group business slogan, “Everyday sweet life” shows Lotte’s 
vision of being loved by everyone through the enrichment of their lives, 
just like what Charlotte has done.

International Expansion
In 1978, Lotte set up a subsidiary in Michigan, USA. The group’s U.S. 
presence later expanded to include a sales office in Chicago, supporting 
sales of the group’s chewing gums and cookies.  

In the 1990s, Lotte turned to markets closer to home. The company 
established a subsidiary in Thailand in 1989, where it began producing 
and distributing candy and confectionery. In 1993, Lotte entered 
Indonesia, launching a subsidiary in Jakarta. This was followed by the 
creation of a joint venture for the mainland Chinese market, which 
established production facilities in Beijing in 1994. The company acquired 
full control of its Chinese operations in 2005. The Philippines became part 
of the Lotte empire in 1995, with the launch of a sales and distribution 
subsidiary in Manila. One year later, the company added production and 
sales operations in Ho Chi Minh, Vietnam, as well.
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Để quảng bá cho XYLITOL, LOTTE đã tổ chức hàng loạt các chương trình 
khuyến mãi với người đại diện là các bác sĩ nha khoa cung cấp các tư vấn 
và xác nhận kẹo cao su tốt cho răng miệng. Loại kẹo cao su lành mạnh này 
đã làm đảo ngược các quan niệm của tuổi già rằng nhai kẹo cao su không 
tốt cho răng

Là chất làm ngọt an toàn và hoàn toàn tự nhiên, XYLITOL tạo cảm giác 
mát lạnh và tươi mới cho miệng. Nhai Lotte Xylitol từ bốn đến năm lần 
mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa sâu răng và điều này đã chính thức được 
công nhận chứng chỉ Halal

Lịch sử phát triển của công ty Lotte Việt Nam
Nhà máy liên doanh Lotte Vietnam được thành lập vào tháng 7/ 1998  tại 
tỉnh Bình Dương. Vào tháng 5/ 2006, cùng với những thành công tiếp nối 
tại Nhật Bản và Hàn Quốc, công ty Lotte Việt Nam chính thức ra mắt sản 
phẩm kẹo gum không đường giúp ngăn ngừa sâu răng Lotte Xylitol. Sản 
phẩm này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho công ty Lotte 
Việt Nam nói chung và cho ngành kẹp gum không đường nói riêng tại thị 
trường Việt Nam. Vào tháng 10/ 2007, công ty Lotte Việt Nam chính thức 
trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn với 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Cùng với việc mở rộng kinh doanh và tăng trưởng thị phần của kẹo gum 
không đường Lotte Xylitol, công ty Lotte Việt Nam từng bước ra mắt các 
sản phẩm bánh kẹo khác như:

• Kẹo gum thổi FUSEN NO MI, BUB-UP
• Bánh quy KOALA’S MARCH, TOPPO

Chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm đem 
lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Điều này cũng đúng 
với Sứ mệnh của công ty “Chúng tôi mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 
mọi người thông qua những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng yêu 
quý, tin tưởng”. Đây cũng là Giá trị cốt lõi của tập đoàn – luôn suy nghĩ từ 
quan điểm của người tiêu dùng và không ngừng tìm kiếm những ý tưởng 
độc đáo để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới mẻ đồng thời luôn 
hướng tới chất lượng cao nhất ở mọi lĩnh vực.

Khởi nguồn khiêm tốn
Tập đoàn LOTTE được thành lập vào tháng 6/ 1948 tại Tokyo, Nhật Bản bởi 
doanh nhân người Hàn Quốc - ôngShin, Gyokk-ho, từ những sản phẩm 
ban đầu là kẹo sing-gum dành cho trẻ em cho đến khi trở thành tập đoàn 
đa quốc gia. Ngày nay, Lotte đã  pháttriểnvàtrởthành thương hiệu mạnh 
toàn cầu với hơn 50 nhóm công ty trên 70 quốc gia. Bên cạnh mảng bánh 
kẹo, tập đoàn còn phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực khác bao gồm 
nước giải khát, thương mại, bán lẻ, bất động sản, khách sạn, thức ăn 
nhanh, dịch vụ tài chính, công nghệ hóa phẩm, điện tử, công nghệ thông 
tin, xây dựng, xuất bản, và giải trí.

Nguồn gốc của tên gọi LOTTE
TTên gọi LOTTE của công ty được lấy cảm hứng từ Charlotte, tên một nhân 
vật nữ anh hùng trong tác phẩm văn học “Nỗi đau của chàng Werther” của 
nhà văn Đức nổi tiếng Johan Wolfgang Goethe viết vào năm 1774. Mục 
tiêu của LOTTE là quyết tâm chinh phục khách hàng bằng tình yêu và sức 
mạnh của chính mình giống như nữ anh hùng Charlotte, người đã luôn 
được mọi người quý mến và ngưỡng mộ. 

Khẩu hiệu kinh doanh của tập đoàn “Cuộc sống ngọt ngào mỗi ngày” 
cũng giống như hình mẫu Charlotte luôn được yêu mến và ngưỡng mộ 
“Vị ngọt đôi môi cũng chính là vị ngọt của cuộc sống”.

Chặng đường phát triển ngọt ngào của Lotte Việt Nam
Lotte bắt đầu hành trình tại Việt Nam từ tháng 7 năm 1998 thông qua việc 
thành lập một nhà máy liên doanh tại tỉnh Bình Dương. Tháng 10 năm 
2007, Lotte Việt Nam chính thức trở thành Công ty TNHH Lotte với 100% 
vốn nước ngoài.

Sự thành công của Nhật Bản và Hàn Quốc với dòng sản phẩm LOTTE 
XYLITOL, một loại kẹo cao su không đường đã dẫn đường cho sự ra mắt 
của LOTTE XYLITOL tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 năm 2006. Sự ra đời 
này đánh dấu bước ngoặt cho thương hiệu của Lotte nói chung và cho 
ngành công nghiệp sản xuất kẹo cao su không đường trên thị trường Việt 
Nam. Xylitol thường được được sử dụng trong kẹo cao su – đặc biệt là các 
sản phẩm kẹo cao su tốt cho răng miệng. Bằng việc trở thành sản phẩm 
thay thế đường tốt cho răng miệng, Xylitol là thành phần làm ngọt hoàn 
hảo và cũng là chất giúp ngăn ngừa sâu rằng. LOTTE XYLITOL hiện chiếm 
lĩnh hơn một nửa thị trường kẹo cao su tại Việt Nam
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During the establishment and development of the organization, TTC 
Sugar always works closely with the farmers and focuses on setting up 
natural ecosystems, developing farm models, accumulating organic raw 
materials to develop organic fertilizer, applying eco-friendly methods that 
are safe for the environment such as exterminating pests by using light 
traps, rearing fish in water reservoirs, planting flowers in cane fields and 
increasing the products’ value by following safety standards that benefit 
the community’s health.

Looking Ahead (2016-2020)
TTC Sugar has been implementing the strategy for 2016 - 2020, focusing 
its business and manufacturing activities on Green - Clean - Efficient & 
Sustainable Development as the core direction.

On the mid- and long-term development strategy, TTC Sugar is 
emphasising on Market, Production and Agriculture. On the marketing 
front, it focuses on B2C marketing with distribution network across 63 
provinces/cities; enhancing advantages in service for B2B customers;  
focusing on customers in the handicraft industry, optimizing production 
costs and logistic expenses; developing information technology in system 
management, and customer care. On the production front, the company 
plans to increase total designed extracting capacity to 51,000 TMN and 
to continue promoting efficiency of by-products such as commercial 
electricity to reduce costs. On the agriculture front, it will focus on 
continuing to expand the arable area; investing sugarcane productivity 
until 2020 reaches average 77 tons/hectare, and reaching over 35% of 
invested sugarcane area to be irrigated.

With a strong foundation, TTC Sugar is aiming to build up the new 
management model that meets international standards, as well as striving 
to find out the positive solutions that closes the gap between the Vietnam 
sugar industry and the other leading sugar industries in the world.

Growing from an Established Base
The Vietnam sugar industry in general and the sugar companies in 
particular are under great pressure to continuously innovate to improve 
their competitiveness in the current market to reduce the amount of 
imported sugar.

In 1995, Bourbon Tay Ninh Co., Ltd had invested in a manufacturing line 
and technology to produce high quality refined sugar products with 
European standards. In 2013, Bourbon Tay Ninh Co., Ltd changed its name 
to Thanh Thanh Cong Tay Ninh Joint Stock Company. On November 29th, 
2017, with the increase in the chartered capital and the merger with Bien 
Hoa Sugar Joint Stock Company, Thanh Thanh Cong Tay Ninh Joint Stock 
Company changed its name to Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock 
Company (TTC Sugar). This change aims to preserve and develop the 
brand name of Bien Hoa Sugar, which has been in the market for 50 years, 
while raising the company’s competitiveness in the period following the 
merger.

Diversification of TTC Sugar Products
TTC Sugar has focused on the investment on technology and the 
innovation of the production line to produce the wide range of products 
which are diversified, natural and safe for consumption, and meet with the 
demands of customers ranging from commercial, industry to consumer 
channels, from local sales to exports. Some of its typical products include 
Pure Gold Mineral Sugar BienHoa Pure, Natural Gold Sugar BienHoa 
Gold, Refined Sugar BienHoa Pure, Rock Sugar BienHoa Pro, Premium 
Rock Sugar TSU Diamond, Organic Cane Sugar TSU Special Organic, Extra 
Refined Sugar Fortified Vitamin A - BienHoa Value, Sugar Syrup - BienHoa 
Syrup, and others that are being sold in most of the outlets across Vietnam.

TTC not only provides sugar products, but also produces many kinds of by-
products such as molasses, electricity, bagasse, organic micro-organisms, 
press mud, alcohol and Miaqua water - condensed from the process of 
sugar production which fully retains the sweet flavour and refreshing 
qualities of sugarcane and which consumers are interested in.

Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

 Manufacturing – Cane Sugar
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SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

Trong suốt giai đoạn hình thành và phát triển, TTC Sugar đồng hành cùng 
người nông dân và chú trọng quá trình thiết lập hệ sinh  thái tự nhiên, 
phát triển mô hình nông trường kiểu mẫu, xây dựng vùng nguyên liệu 
organic sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn 
đồng ruộng than thiện với môi trường như: bẫy côn trùng bằng đèn, nuôi 
cá trong hồ chứa nước tưới, trồng hoa cải thiện cảnh quan đồng ruộng, 
nâng cao giá trị sản phẩm  theo tiêu chuẩn an toàn vì sức khoẻ cộng đồng.

Hiện thực hóa chiến lược 2016 – 2020
Với mục tiêu hiện thực hóa chiến lược 2016 - 2020, TTC Sugar tập trung 
các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng cốt lõi: Xanh - Sạch - 
Hiệu  quả và Phát triển bền vững.

Trong chiến lược phát triển trung và dài hạn, Công ty tập trung vào 3 
mảng chính là thị trường, sản xuất và nông nghiệp. Về thị trường, quản 
trị tập trung kênh B2C dẫn dắt kênh B2C với hệ thống phân phối trải rộng 
trên 63 tỉnh   thành; xây dựng lợi thế về dịch vụ cho khách hàng B2B; quản 
trị tập trung phân khúc   khách hang tiểu thủ công nghiệp, tối ưu hóa chi 
phí sản xuất và logistic; phát  triển công nghệ thông tin trong quản trị 
hệ thống, chăm sóc khách hàng. Về sản xuất, nâng công suất ép lên  tới 
51.000 TMN, tiếp tục phát huy hiệu quả các sản phẩm cạnh đường như 
điện thương phẩm nhằm giảm giá thành. Về nông nghiệp, tiếp tục mở 
rộng diện tích vùng nguyên liệu, tăng năng suất mía đầu tư đến năm 2020 
đạt bình quân 77 tấn/ha, diện tích được tưới trên 35%. 

Với nền tảng hình thành vững chắc, TTC Sugar đang  hướng đến mục tiêu 
xây dựng mô hình quản trị mới - tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng 
thời nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tích cực giúp rút ngắn khoảng cách 
giữa ngành đường Việt Nam và các cường quốc mía đường thế giới.

Hình thanh từ nền tảng vững chắc
Hiện nay, trước sức ép cạnh tranh với đường ngoại nhập, ngành mía 
đường Việt Nam nói chung và các công ty mía đường nói riêng buộc phải 
lien tục đổi mới nhằm nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

Năm 1995, Công ty Cổ phần (CTCP) Mía đường Bourbon Tây Ninh đã đầu 
tư hệ thống dây chuyền thiết bị và công nghệ để sản xuất nên những sản 
phẩm đường tinh luyện RE theo tiêu chuẩn Châu Âu. Năm 2013, CTCP 
Bourbon Tây Ninh đổi sang tên mới là CTCP Mía đường Thành Thành 
Công Tây Ninh. Tiếp theo đó, cùng với việc tăng vốn và sáp nhập với CTCP 
Đường Biên Hòa, ngày 29.11.2017, CTCP Mía đường Thành Thành Công 
Tây Ninh chính thức đổi tên thành CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa 
(TTC Sugar). Sự thay đổi này nhằm duy trì, phát triển thương hiệu đường 
Biên Hòa 50 năm trên thị trường, đồng thời góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn hội nhập.

Đa dạng sản phẩm đường cho người tiêu dung lựa chọn
Với chuỗi sản phẩm đa dạng, từ đường thô, RS đến RE phù hợp với nhu 
cầu của các kênh bán hang trong nước và xuất khẩu, từ kênh thương mại, 
công nghiệp đến kênh tiêu dùng, TTC Sugar chú trọng đầu tư công nghệ, 
cải tiến dây chuyền sản xuất để cho ra đời các dòng sản phẩm đa dạng, 
tự nhiên, an toàn cho sức khoẻ và phù hợp với từng mục  đích sử dụng. 
Một số sản phẩm tiêu biểu như: đường vàng  khoáng chất BienHoa Pure, 
đường vàng thiên nhiên BienHoa Gold, đường tinh luyện cao cấp BienHoa 
Pure, đường phèn BienHoa Pro, đường phèn cao cấp TSU Diamond, 
đường Organic TSU Special, đường trắng cao cấp BienHoa Daily, đường 
lỏng BienHoa Syrup,… đã hiện diện đến từng điểm bán lẻ ở các khu vực 
ba miền Bắc, Trung, Nam.

Không  chỉ cung cấp cho thị trường những sản phẩm chủ lực là đường, 
TTC Sugar còn sản xuất nhiều sản phẩm cạnh đường và sau đường như: 
mật rỉ, điện sản xuất, bã mía, phân hữu cơ vi sinh, bã bùn, cồn… Đặc biệt, 
sản phẩm nước uống tinh khiết từ cây mía Miaqua – ngưng tụ trong  quá 
trình sản xuất đường, lưu giữ trọn vẹn hương mía ngọt ngào trong dòng 
nước  thanh mát đang được người tiêu dung yêu thích sử dụng. 
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Currently as at end of 2017, PBVN has a total of nine branches and four 
transaction bureaus across major provinces in Vietnam with over 400 
staff to serve its fast-expanding customer base. Throughout a period 
of 25 years, PBVN has consistently recorded commendable results and 
recorded unbroken profit since the 1st year of operation, positioning itself 
as one of the most recognizable brand name in Vietnam. 

Core Products and Services
Public Bank Vietnam relies on three key areas for its growth: Deposits, 
Individual/Business Loans and Other Products/Services.

Deposits refer to Current Accounts, Children Savings (Bright Star Savings) 
and Fixed Deposits.

The Individual/Business Loans consists of Home Made Easy Plans (HOME), 
Vehicle Loans, Commercial Financing Plans, Special Financing Plans and 
Working Capital Financing.

The final key area of growth is the Other Products/Services which consists 
of E-banking, Remittance, Bill Payments, Trade Finances and ATM Cards.

Brand Building and PBVN’s Future Plan
Public Bank Vietnam will continue its branch network expansion plans 
through organic growth strategy in order to serve a wider reach and 
spectrum of customers in Vietnam. PBVN’s presence in Vietnam augurs 
well for the PBB Group to maximize the synergy within Indo-China 
(Cambodian Public Bank, a wholly-owned subsidiary of PBB is currently 
the third largest bank in Cambodia and PBB also operates 4 foreign bank 
branches in Lao PDR). 

Keeping abreast of the ever developing banking landscape, PBVN will 
bring product innovation and technology advancement to enhance the 
customer’s banking experience and will continue to uphold PBB’s strong 
corporate culture of commitment to excellence in customer service 
delivery.

The People’s Bank
The Public Bank journey began in 1966, when its Founder and Chairman, 
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow established Public Bank and conceived 
it as a bank for the public. From a one branch beginning, the Public Bank 
Group has grown into a premier banking group in Malaysia, with overseas 
market presence in People’s Republic of China, Cambodia, Vietnam, Laos 
and Sri Lanka.

From providing retail and commercial banking services at its inception, 
the Public Bank Group has developed into a full service financial services 
group providing a wide range of services covering, amongst others, 
personal banking, commercial banking, Islamic banking, investment 
banking, share broking, trustee services, nominee services, sales and 
management of unit trust funds, bancassurance and general insurance 
products.

Public Bank Vietnam Limited, formerly known as VID Public Bank (VPB), 
was established in May 1992 as one of the first joint venture banks to be 
set up in Vietnam by Public Bank Berhad Malaysia (PBB) with Joint Stock 
Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).

Public Bank Berhad (PBB) had on 24 March 2016 received the 100% 
foreign-owned bank licence from the State Bank of Vietnam and effective 
1 April 2016, VPB became a 100% wholly-owned subsidiary of PBB and 
was renamed as Public Bank Vietnam Limited (PBVN) following the 
completion of PBB’s acquisition of the remaining 50% equity capital of 
VPB. 
As a subsidiary of PBB, the largest non-government linked bank in 
Malaysia, PBVN offers a wide array of banking services namely deposits 
(both in USD and VND), foreign exchange, trade financing, remittances, 
credit facilities, internet banking and other products and services to cater 
to the banking needs of individuals as well as small and medium-sized 
enterprises (SMEs) and large corporations. PBVN will continue to focus on 
retail banking business, especially SMEs lending which is the engine of 
growth for the country.
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Hiện nay, tính đến cuối năm 2017, PBVN có 9 chi nhánh với 4 văn phòng 
giao dịch trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam với hơn 400 nhân viên 
phục vụ khách hàng đang phát triển nhanh chóng. Trong suốt 25 năm 
hoạt động của mình, PBVN đã liên tục đón nhận được những kết quả 
đáng khen ngợi và tăng trưởng lợi nhuận liên tục từ năm đầu tiên đi vào 
hoạt động, PBVN đã khẳng định mình là một trong những thương hiệu uy 
tín nhất tại Việt Nam.
 
Sản phẩm và dịch vụ chính
Public Bank Vietnam chú trọng phát triển ba lĩnh vực chính: Hoạt động 
tiền gửi, Cho vay cá nhân/ doanh nghiệp và các sản phẩm, dịch vụ khác.

Hoạt động tiền gửi bao gồm Tiền gửi không kỳ hạn, Tiết kiệm cho trẻ em 
(Quỹ tiết kiệm sao sáng) và Tiền gửi có Kỳ hạn.

Cho vay cá nhân/ Doanh nghiệp bao gồm cấp vốn cho các Dự án cá nhân 
(HOME), cho vay thanh toán xe, hỗ trợ tài chính thương mại, cho vay dự án 
tài chính thương mại đặc biệt và tài trợ vốn lưu động.

Dịch vụ được chú trọng phát triển cuối cùng là các Sản phẩm/ Dịch vụ 
khác, bao gồm Ngân hàng điện tử, thanh toán quốc tế, thanh toán hóa 
đơn, tài chính thương mại và thẻ ATM.

Xây dựng thương hiệu và kế hoạch tương lai PBVN
Public Bank Vietnam sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh thông qua 
chiến lược tăng trưởng đã đặt ra nhằm tiếp cận và phổ cập rộng rãi hơn 
dịch vụ của mình tới khách hàng tại Việt Nam. Sự hiện diện của PBVN tại 
Việt Nam cũng mang lại kết quả tốt cho tập đoàn PBB để phát triển tại 
khu vực bán đảo Đông Dương (Ngân hàng Công thương Campuchia, một 
ngân hàng con của PBB hiện đang là ngân hàng lớn thứ 3 tại Campuchia; 
bên cạnh đó, PBB cũng đang vận hành 4 chi nhánh tại thị trường Lào). 

Nắm được nhịp độ phát triển của ngân hàng, PBVN luôn nỗ lực không 
ngừng nghỉ để cải thiện tốt hơn sản phẩm cũng như áp dụng công nghệ 
vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng với ngân hàng; PBVN sẽ 
tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp hung mạnh của PBB, cam kết cung 
câp dịch vụ khách hàng tốt nhất cho mọi khách hàng của PBVN. 

Ngân hàng nhân dân
Chặng đường phát triển của The Public Bank bắt đầu từ năm 1966 khi Nhà 
sáng lập kiêm Chủ tịch Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow thành lập “Ngân 
hàng Cộng đồng” với quyết tâm phát triển một ngân hàng phục vụ lợi ích 
cộng đồng. Từ một chi nhánh nhỏ, Ngân hàng the Public Bank đã phát 
triển thành một trong những tập đoàn ngân hàng hàng đầu tại Malaysia 
với các chi nhánh tại Trung Quốc, Cambodia, Việt Nam, Lào và Sri Lanka.

Từ mục tiêu ban đầu cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại, the Public 
Bank đã phát triển toàn diện về dịch vụ tài chính, cung cấp tới khách hàng 
dịch vụ tốt nhất trên mọi phương diện: nghiệp vụ ngân hàng dành cho 
khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại, ngân hàng Islamic, ngân 
hàng đầu tư, môi giới chứng khoán, ủy thác, dịch vụ đại diện pháp nhân, 
kinh doanh và quản lý quỹ, bảo lãnh ngân hàng và các gói dịch vụ bảo 
hiểm.

Công ty TNHH Public Bank Vietnam, trước đây gọi tắt là VID Public Bank 
(VPB), được thành lập vào tháng 5 năm 1992 là một trong những ngân 
hàng liên doanh đầu tiên được thành lập tại Việt Nam giữa ngân hàng 
Public Bank Berhad Malaysia (PBB) hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Public Bank Berhad (PBB) chính thức được cấp giấy phép hoát động vơi tư 
cách 100% ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài từ Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, chính thức có hiệu lực từ ngày 
1 tháng 4 năm 2016; qua đó, VPB trở thành công ty con có 100% vốn của 
PBB và đổi tên thành Ngân hàng TNHH Public Bank Việt Nam (PBVN) sau 
khi hoàn thành việc mua 50% số cổ phần còn lại của VPB.

Với tư cách là công ty con của PBB, một ngân hàng liên doanh phi chính 
phủ lớn nhất của Malaysia, PBVN cung cấp các dịch vụ ngân hàng toàn 
diện nhất bao gồm hoạt động tiền gửi (bằng USD và VND), ngoại hối, tài 
trợ tài chính thương mại, thanh toán quốc tế, tín dụng ngân hàng, ngân 
hàng điện tử và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp (SMEs), tập 
đoàn. PBVN sẽ tiếp tục phát triển vào phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, 
đặc biệt là nghiệp vụ cho vay với khách hàng SMEs vốn là động lực tăng 
trưởng của đất nước.

TẬP ĐOÀN ĐẲNG CẤP
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ  

TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG 
(NGÂN HÀNG QUỐC TẾ)
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Customer Care
In order to service the customers at home and abroad, An Phuoc has built 
two models of customer care services separately. For the domestic market, 
it hopes to bring a sense of pride to clients who wear their products. For 
the international business clients, An Phuoc hopes to prove that it has the 
capability, facility and the technical know-how that meet all international 
standards.

Once every two years, the company conducts training courses exclusively 
for its shop managers, store and sales staff. Madam Nguyen Thi Dien 
believes strongly that with the proper training, especially for the 
salespeople, the right attitude and caring customer service provided by 
the staff will be the first impression customers perceive of the brand.  
Coupled with the policy of accepting returned goods within 30 days, the 
An Phuoc brand is highly appreciated for its quality service.

For the foreign business clients, Madam Nguyen Thi Dien is committed to 
building a partnership rather than just a regular business relationship. The 
An Phuoc brand strategy is designed to strengthen those relationships, 
creating the premise for long-term cooperation in the future with 
the commitment of the brand that always meet and surpasses the 
expectations of its customers. 

Looking Forward
Since 1997, An Phuoc has been one of the first companies to build and 
manage the system of trading men’s and women’s fashion products in the 
Vietnamese market. For their achievements, they have received numerous 
awards which include The Vietnam Value, Leading Brands Enterprise, The 
Vietnam High Quality Products, The Vietnam Excellent Brand and the Asia 
Pacific Super Excellent awards.

With its vision of continuously striving for expansion, progression and the 
promotion of quality fashion products in the export and retail markets 
of the An Phuoc brand as representation of the Vietnam Garment Textile 
Industry, the organization is prepared to make new inroads in the global 
market in the next few years.

Queen of Boutiques
Established in 1992 in South Vietnam by the founder Madam Nguyen 
Thi Dien, An Phuoc Garment & Embroidery Enterprise started off with 35 
sewing machines and 60 workers. In 1993, under the new Vietnamese 
Enterprise Law, An Phuoc Enterprise became An Phuoc Garment 
Embroidery Shoes Co., Ltd (An Phuoc Co., Ltd). As the years went by, An 
Phuoc grew to incorporate more production space as well as expanded 
into new markets.

Today, An Phuoc has grown into a well known brand as the manufacturer 
of medium and high class fashion garments, embroideries, lingerie and 
sport shoes for the Japanese and European market. Partnering strategically 
with the Societe de Gestion Pierre Cardin, the organization has over 20 
years of experience in the retailing market on men’s outerwear, women’s 
lingerie garments and leather-goods in the Vietnam – Cambodia – Laos 
market. With 8 factories and 4 subsidiary production companies which it 
invested in and manages, and 3 distribution channels in North America 
(U.S.A), Japan, and Germany, An Phuoc today represents one of the most 
prestigious fashion brands with over 8,000 employees.

Makings of the Brand
Madam Nguyen Thi Dien, now the General Director of An Phuoc, 
recognized early on the potential of the domestic market, the increasing 
people’s incomes and the result of economic growth after the reform of 
1986 in Vietnam. The garment sector has not changed much during those 
days: from design tailor-made to industrial sewing, most of the products 
lack quality and most do not have customer service. Capitalising on this, 
An Phuoc chose to approach the high fashion niche market and to claim 
it as its own.

By positioning products in the high end segment, An Phuoc’s brand 
focuses on high-income customers and their outfits for work and leisure. 
Besides their house brands, An Phuoc also markets other reputable brands 
which include Pierre Cardin (An Phuoc is the official licensee in Vietnam), 
Bonjour and Anamai. The organization’s products feature a diversity of 
colours, uniqueness and creativity in design, and above all, products which 
are made exclusively for the Vietnamese. These products are distributed 
through 130 men’s outerwear boutique shops, and 50 women’ lingeries 
boutique shops in over 40 provinces and cities in Vietnam.
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Dịch vụ khách hàng
Nhằm phục vụ khách hàng trong và ngoài ngước, An Phước đã xây dựng 
hệ thống gồm hai loại hình dịch vụ khách hàng riêng biệt. Đối với thị 
trường trong nước, An Phước kỳ vọng sẽ mang tới hình ảnh cao cấp cho 
các khách hàng khi mặc những thiết kế của mình. Đối với khách hàng 
là các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, An Phước luôn nỗ lực không 
ngừng để chứng minh rằng mình có năng lực, cơ sở và các bí quyết nhà 
nghề có thể đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn quốc tế

Định kỳ hai năm một lần, công ty tổ chức các khóa đào tạo dành cho các 
quản lý, nhân viên cửa hàng và nhân viên công ty. Bà Nguyễn Thị Điền tin 
tưởng mạnh mẽ rằng thông qua các hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào 
tạo cho nhân viên bán hàng, thái độ đúng đắn và dịch vụ khách hàng 
chuyên nghiệp của nhân viên sẽ mang tới những ấn tượng sâu sắc mà 
khách hàng cảm nhận được về thương hiệu. Cùng với chính sách chấp 
nhận đổi trả hàng trong vòng 30 ngày, thương hiệu An Phước được giới 
chuyên môn đánh giá cao về chất lượng dịch vụ

Đối với khách hàng doanh nghiệp nước ngoài, bà Nguyễn Thị Điền cam 
kết xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược chứ không chỉ là mối quan hệ 
kinh doanh thông thường. Chiến lược thương hiệu An Phước được định 
hướng để củng cố và tạo tiền đề lâu dài với cam kết rằng mọi thiết kế của 
thương hiệu luôn đáp ứng và vượt trội hơn mong đợi của khách hàng 

Tầm nhìn
Kể từ năm 1997, An Phước là một trong những công ty đầu tiên xây dựng 
và quản lý hệ thống kinh doanh các sản phẩm thời trang dành cho cả nam 
giới và nữ giới tại thị trường Việt Nam. An Phước đã nhận được hàng loạt 
các giải thưởng bao gồm Giải thường Thương hiệu Quốc gia, Giải thưởng 
thương hiệu dẫn đầu, Hàng Việt nam Chất lượng cao, Giải thưởng thương 
hiệu hàng đầu Việt nam và Giải thưởng thương hiệu hàng đầu khu vực 
châu Á

Với mục tiêu liên tục phấn đấu để mở rộng, phát triển và quảng bá các sản 
phẩm thời trang cao cấp thông qua kênh xuất khẩu và bán lẻ của thương 
hiệu An Phước với tư cách là đại diện của ngành Dệt may Việt Nam, An 
Phước đang chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến hành xâm nhập các thị trường toàn 
cầu trong những năm tới đây.

Bà hoàng thời trang
Được thành lập từ năm 1992 tại miền Nam Việt Nam bởi nhà sáng lập 
Bà Nguyễn Thị Điền, Công ty May & Thêu An Phước khởi đầu chỉ với 35 
máy may cùng 60 người lao động. Năm 1993, dưới tác động của bộ luật 
Kinh doanh mới của Việt Nam, Công ty An Phước chính thức đổi tên thành 
Công ty TNHH May Thêu giày An Phước (Công ty TNHH An Phước). Qua 
thời gian, An Phước bắt đầu phát triển, mở rộng không gian sản xuất cũng 
như phân phối sản phẩm của mình tới nhiều thị trường mới.

Ngày hôm nay, An Phước đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng về sản 
xuất hàng thời trang cao cấp và trung bình, các sản phẩm thêu, đồ lót và 
giày thể thao cho thị trường Nhật cũng như thị trường châu Âu. An Phước 
hiện là đối tác chiến lược của Societe de Gestion Pierre Cardin, tập đoàn 
đã có hơn 20 năm kinh nghiệm bán lẻ các mặt hàng quần áo nam giới, đồ 
lót phụ nữ và hàng da thuộc tại thị trường Việt Nam, Campuchia và Lào. 
Đầu tư và quản lý 8 xưởng sản xuất và 4 công ty sản xuất phụ trợ cùng 
với 3 kênh phân phối tại Bắc Mỹ (U.S.A), Nhật Bản và Đức, ngày nay, An 
Phước chính là một trong những thương hiệu thời trang uy tín nhất với 
hơn 8,000 lao động.

Gây dựng thương hiệu
Bà Nguyễn Thị Điền, hiện tại là Tổng giám đốc Công ty An Phước, đã sớm 
nhận ra tiềm năng của thị trường nội địa, cũng như xu hướng tăng trưởng 
thu nhập cá nhân và kết quả của sự phát triển kinh tế sau đổi mới năm 
1986 tại Việt Nam. Ngành may mặc không thay đổi nhiều trong những 
ngày đó, từ thiết kế đến may công nghiệp, đa số các sản phẩm đều thiếu 
chất lượng cũng như không có dịch vụ chăm sóc khách hàng. Sớm nhận 
ra điểm yếu này, An Phước đã chọn cách tiếp cận thị trường cao cấp và 
chiếm lĩnh thị trường này.

Bằng việc định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp, các sản phẩm của An 
Phước tập trung vào khách hàng có thu nhập cao với các thiết kế trang 
phục phục vụ cho công việc và thường nhật. Ngoài việc phân phối các 
sản phẩm của riêng mình, An Phước cũng đồng thời phân phối các sản 
phẩm từ các thương hiệu uy tín khác bao gồm Pierre Cardin (An Phước là 
nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam), Weis, Bonjour và Anamai. Các sản 
phẩm được thiết kế với màu sắc đa dạng, kiểu dáng độc đáo với thiết kế 
sáng tạo, và trên hết, mọi sản phẩm được thiết kế dành riêng cho người 
Việt. Các sản phẩm này được phân phối thông qua hệ thống gồm hơn 130 
cửa hàng thời trang nam giới và 50 cửa hàng bán đồ lót cho nữ tại hơn 40 
tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

TẬP ĐOÀN ĐẲNG CẤP
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ  
PHONG CÁCH – THỜI TRANG
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Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

F&B – Vietnamese Cuisine

Culinary Growth
In early 2018, Huy Vietnam’s loyalty card membership program has 
garnered 500,000 members which is a big motivation for the organization’s 
further development for the future. 

Throughout 2018, Huy Vietnam will continue to improve its service 
quality, maintain its competitive position in the industry, and open 100 
more outlets as well as expand into other prime cities such as Nha Trang, 
Can Tho and Da Nang. 

Besides that, together with two outlets that are currently operating in 
China, Huy Vietnam will plan to open up another 50 more outlets in China 
and more than 30 outlets in countries like the USA, Singapore, Korea, 
Japan, and Hong Kong. This will mark the beginning of its mission to 
reach out to the world and provide a base for the ‘globalization boom’ in 
the coming years. 

Additionally, Huy Vietnam plans to introduce two famous brands to the 
Vietnamese market: TPTEA (Top 3 in Taiwan) and MOF (Singapore) with 
the number of outlets for each targeted at 50 and 20 respectively. 
With plans to expand both nationally and internationally, Huy Vietnam 
will operate two large factories in Vietnam based in Hanoi and Ho Chi 
Minh City to maintain the quality of its sources of supply. 

At its heart, Huy Vietnam’s principal focus has always been to offer 
customers simple good food — Vietnamese cuisine that is not only 
delicious, affordable, authentic and healthy but also consistently 
delectable and of the highest quality — throughout its many restaurant 
chains. The organization is continually expanding rapidly and it is always 
evaluating new prime locations that provide superb dining exposure to 
the community. Huy Vietnam will never lose sight of this focus as it is the 
bedrock of its success to date and integral to its success moving forward.

Excelling in Vietnamese Cuisine
Huy Vietnam was founded by Mr Huy Nhat and Ms Tran Thi Thanh Tam 
in 2006 in Ho Chi Minh City. Since then it has been growing rapidly to 
become the largest food processing company in Vietnam.

Currently, Huy Vietnam has about 200 outlets operating in prime locations 
with large customer bases in Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai, Hanoi, 
Hai Phong and Quang Ninh, incorporating six famous brands – Mon Hue, 
Pho Ong Hung, Com Tho Chay, Great Banh Mi & Cafe, Pho 99 and Iki sushi, 
which have become the customers’ favorite choices for the high quality 
taste of Vietnamese cuisine. 

• Mon Hue offers more than 70 authentic dishes of Hue cuisine, a 
historical city where the Royal Family was based in Vietnam.

• Pho Ong Hung has been a favourite brand for Pho’s lovers since 1990. 
With a unique recipe, Pho Ong Hung still maintains the traditional 
and original taste of Pho over the past 30 years.

• Com Tho Chay offers high quality delicious and nutritious meals at 
affordable prices. Its slogan of “Delicious-Nutritious-Cheap” is well 
received by its clients.   

• With 3 years of operating experience, Great Banh Mi & Cafe is well 
recognized and accepted by its customers and has become a famous 
brand in the fastfood industry for its variety of Banh mi dishes.

• Pho 99 is a very familiar brand to the expatriates, positioning itself 
as a high-end luxurious restaurant with an extensive menu, rich in 
Vietnamese culinary traditions, which presents a special experience 
to the customers.

• Iki sushi is a restaurant where customers can find the most original 
and authentic of Japanese cuisine. Under the creative preparation 
of its Japanese chefs, customers can explore the special culinary 
pleasures as if they are enjoying it right at the fish market in Japan.
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Tăng Trưởng ẩm Thực
Tính đến đầu năm 2018, số lượng thẻ thành viên được lưu hành đã lên 
đến con số 500.000 thẻ. Một con số đã và đang làm động lực từng ngày 
trong sự phát triển các thương hiệu của Huy Việt Nam. 
Hướng đến 2018, chúng tôi tiếp tục củng cố và nâng cao chấtlượng phục 
vụ, khẳng định vị thế trên thị trường,  đồng thời, phát triển thêm hơn 100 
chi nhánh và mở rộng khai thác tại các tỉnh thành trọng tâm như:  Nha 
Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Song song đó, cùng với 02 chi nhánh hiện đang hoạt động tại Trung Quốc, 
Huy Việt Nam sẽ tiếp tục mở thêm 50 chi nhánh tại quốc gia này và hơn 30 
chi nhánh tạiMỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong. Đây cũng 
là bước khởi đầu của sứ mệnh vươn ra thế giới và cũng là bàn đạp cho sự 
bùng nổ trong các năm tiếp theo với quy mô Toàn Cầu.

Ngoài ra, năm 2018 Huy Việt Nam sẽ mang đến 02 thương hiệu nổi tiếng: 
TP TEA (Top 03 tại Đài Loan) và MOF (Singapore) phục vụ khách hàng tại 
thị trường Việt Nam với 20 chi nhánh MOF và 50 chi nhánh TP TEA.

Với kế hoạch mở rộng, phát triển các thương hiệu rộng khắp trong và 
ngoài nước,cùng với việc đảm bảo nguồn cung ứng chất lượng, chúng tôi 
sẽ đưa 02 nhà máy với quy mô lớn nhất VN tại 02 thành phố Hà Nội - Hồ 
Chí Minh đi vào hoạt động trong năm 2018. 

Luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu, Huy Việt Nam định hướng rằng luôn luôn 
cung cấp buổi ăn Việt Nam ngon, chất lượng, thực phẩm tốt – không chỉ 
là giá cả hợp lí, trung thực, an toàn sức khỏe, mà còn phải luôn ngon lành 
và đạt chất lượng cao nhất. Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng, và 
luôn luôn mở nhà hàng ở những vị trí đắc địa, để mang lại cho Quý khách 
những khoảnh khắc ăn uống tuyệt vời. Đó chính là nền tảng tạo nên 
thành công của chúng tôi từ khi thành lập đến nay, và sẽ tiếp tục là nền 
tảng cho sự thành công của chúng tôi trong tương lai.

Xuất Sắc Trong ẩm Thực Việt
Được thành lập vào năm 2006, chỉ trong một thời gian ngắn, Huy Viet 
Nam nhanh chóng phát triển thành Công ty chế biến thực phẩm và nhà 
hàng tự cung cấp thực phẩm lớn nhất Việt Nam.

Hiện nay, Huy Việt Nam có hơn 200 nhà hàng hoạt động ở những địa điểm 
đắc địa, có lưu lượng giao thông cao tại TP. Hồ Chí Minh, dưới sáu thương 
hiệu nổi tiếng - Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh mì & 
cafe, Phở 99 và Iki sushi - thu hút một lượng khách hàng lớn, quen thuộc 
và thường xuyên.

• Món Huế phục vụ thực khách những hương vị đa dạng, phong cách 
đích thực của hoàng gia, còn được gọi là ẩm thực Huế. Với hơn 70 
món ăn đặc trưng của cố đô Huế và ẩm thực dân gian Việt Nam.

• Thương hiệu Phở Ông Hùng đã liên tục được ưa chuộng trong cộng 
đồng ẩm thực yêu Phở từ những năm 1990 cho đến nay. Với công 
thức bí truyền, hương vị phở truyền thống Việt Nam vẫn được giữ 
vững trong suốt 30 năm qua.

• Cơm Thố Cháy – Thương hiệu với phương châm Ngon – Bổ - Rẻ mang 
đến cho thực khách bữa ăn chất lượng cao, hướng về sức khỏe cộng 
đồng và giá cả hấp dẫn.

• Với sự đa dạng các dòng bánh mì Việt tại Great Bánh Mì & Café, 
thương hiệu 3 năm tuổi đã có được sự ủng hộ từ khách hàng và nổi 
tiếng trong cộng đồng fastfood Việt, là thương hiệu đang phát triển 
một cách nhanh chóng và rộng khắpTp.HCM và Hà Nội.

• Phở 99 là thương hiệu rất quen thuộc với kiều bào nước ngoài, định 
vị theo phong cách cao cấp, sang trọng với thực đơn phong phú 
mang đậm phong cách ẩm thựcViệt, mang lại trải nghiệm đặc biệt 
dành cho thực khách.

• Iki sushi mang đến những món ăn Chuẩn Vị Nhật dưới bàn tay khéo 
léo tài hoa của những bậc thầy ẩm thực đến từ xứ sở mặt trời mọc 
cùng lối kiến trúc đầy ấn tượng làng chài Nhật Bản ngay tại Sài Gòn 
bạn sẽ được thưởng thức hương vị đích thực tại IKI. 

TẬP ĐOÀN ĐẲNG CẤP
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ  

F&B – NHÀ HÀNG VIỆT
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Dining Experience 
Three distinctive dining venues satisfy longings for Cantonese fine dining 
(Royal Pavilion), refined French cuisine (Café Cardinal) and hearty, home-
style Italian (R&J) while a 48-metre long bar (The Long @ Times Square) 
is reminiscent of lively sidewalk cafes. In addition, a deli serves up made-
to-order salads, sandwiches and simple pastas along with homemade 
chocolate, cakes, cookies and macaroons. Overseen by Italian Executive 
Chef Giovanni Parrella, each outlet strives to leave culinary impressions 
that are no less memorable than the hotel itself.
 
Reverie Lounge & Spa 
Occupying the top two floors of the hotel, The Reverie Lounge is 
exquisitely outfitted by Visionnaire which redefines the conventional 
hotel club lounge and is exclusively available to suite guests. It offers 
breakfast, afternoon tea and evening cocktails & canapés service daily – 
with refreshments and light snacks available throughout the day.

The Spa, together with the fitness centre, encompasses 1,200 square 
metres with a winding hallway lined with bowed walls of slatted walnut 
revealing 10 tastefully appointed treatment rooms. The comprehensive 
menu offers a selection of Asian- and western-inspired treatments in a 
contemporary, yet decidedly European-inspired setting. 

‘Pearl of the Orient’ 
‘In a destination as exotic as Saigon, there’s often the expectation to 
design a hotel that references the destination’s heritage’, said Managing 
Director, Eva Hue Van Truong. ‘This hotel, however, is a transcendent 
gesture. We’re fast-forwarding to the day when Saigon takes its rightful 
place as one of Asia’s leading cities, when upscale travellers will expect 
the very best attainable – not merely the very best in Vietnam, but the 
very best anywhere’. And this avant-garde concept certainly describes The 
Reverie Saigon.

Luxurious Hotel
Described as the most spectacular and extravagant hotel in Ho Chi 
Minh City, The Reverie Saigon has earned its position as the one and 
only member property of The Leading Hotels of the World in Vietnam. 
Taking pride of place at the landmark 39-storey Times Square Building 
in prestigious District 1, the much-lauded hotel transcends expectations 
with its showcase of a bedazzling collection of furnishings and interior 
décor stemming from an unprecedented collaboration of brands with 
unreserved grandeur that epitomises the best of Italian design and 
craftsmanship.

Making its grand debut on 1 September 2015, The Reverie Saigon has 
certainly lived up to its vision of a palatial, sky-high retreat that would rise 
far above all else – in quality and hospitality. With frontage on Saigon’s 
two most storied avenues, Dong Khoi Street and Nguyen Hue Boulevard, 
the hotel’s location is centred in the most happening ‘D1’ neighbourhood 
of Saigon for both business and leisure - a destination for high-end 
shopping and the city’s hippest dining spots. 
 

Elegant Accommodations
Furnished in the hotel’s fanciful, eclectic style, all of The Reverie Saigon’s 
286 guestrooms and suites pay homage to the Italian passion for exquisite 
décor, artistry and craftsmanship. Ranging in size from 43 to 313 square 
metres, the 12-categoried hotel accommodations offer some of the most 
spacious rooms and suites in the city. Interiors are curated by some of 
Italy’s most recognised furnishings design brands – including, amongst 
others, Colombostile, Giorgetti, Poltrona Frau Group and Visionnaire.  
In addition, The Times Square Building is home to The Reverie Residence, 
which features 89 apartments comprising of 78 one-bedroom units and 
11 two-bedroom units. Ranging in size from 80-140 square metres, the 
full-serviced apartments feature classical or contemporary interiors, with 
furnishings and accents by Cassina, Medea, Grifoni and Le Procellane.  
 
The array of interiors offered presents accommodations to suit a variety of 
lifestyles and tastes -from classic and opulent to sleek and modern, from 
whimsically romantic to fanciful and sophisticated. Impeccable service 
and floor-to-ceiling windows reveal spectacular views of sprawling Ho 
Chi Minh City and the winding Saigon River complete the sky-high guest 
experience.

Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

 Hospitality – Luxury Hotel
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TẬP ĐOÀN ĐẲNG CẤP
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ  

NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁCH 
SẠN - KHÁCH SẠN CAO CẤP

dân được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của thành phố Hồ Chí Minh 
với đường cong mềm mại của Sông Sài Gòn, mang lại trải nghiệm khách 
hàng cao cấp.

Ẩm thực đêm 
Ba khu ẩm thực luôn sẵn sàng chiều lòng mọi thực khách với khu đồ Hoa 
(Royal Pavilion), ẩm thực Pháp (Café Cardinal) và phong cách gia đình 
ấm cúng cùng thực đơn kiểu Ý (R&J) đi kèm với quầy bar được thiết kế 
dài 48m (The Long @ Times Square) gợi nhớ lại phong cách sống động 
của những quán cà phê đường phố. Ngoài ra, thực khách cũng có thể 
thưởng thức các món salad được chế biến theo đơn đặt riêng biệt, bánh 
mì sandwich, mỳ ý cùng với sô cô la, bánh ngọt, bánh quy và macaroons 
nhà làm. Quy trình chế biến được giám sát bởi đầu bếp người Ý Giovanni 
Parrella, mỗi khu ẩm thực sẽ mang lại ấn tượng khó phai không thua kém 
vẻ hào nhoáng của chuỗi khách sạn với mỗi thực khách.
 
Reverie Lounge & Spa 
Với địa điểm đặt tại hai tầng cao nhất của khách sạn, khu Reverie Lounge 
với các trang thiết bị tối tân nhất chỉ dành riêng cho khách hàng thương 
gia. Tại đây, quý khách có thể thưởng thức bữa sáng, bữa trà chiếu cùng 
những ly cocktails & canapés thơm ngon vào mỗi tối – đi kèm với đồ ăn 
kèm và thức ăn nhẹ luôn sẵn có suốt cả ngày.

Khu Spa, cùng với khu thể dục với diện tích 1.200 mét vuông cùng hành 
lang xoắn ốc được thiết kế với những bức tường vân gỗ gợi mở ra không 
gian thư giãn của 10 khu trị liệu. Tại đây khách hàng được tham gia các 
liệu pháp trị liệu đa dạng từ châu Á tới phương Tây trong khung cảnh 
đương đại nhưng vẫn rất ấn tượng.

‘Hòn ngọc viễn đông’ 
Giám đốc Eva Trương Huệ Vân cho biết, ‘Đối với một điểm đến thú vị như 
Sài Gòn, mọi khách hàng sẽ kỳ vọng được trú tại một khách sạn mang đặc 
trưng của nơi đây’. ‘Tuy nhiên, khách sạn chúng tôi lại là một điểm nhấn 
hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi tin rằng ngày Sài Gòn trở thành một trong 
những thành phố dẫn đầu Châu Á sẽ không còn xa, và chùng tôi luôn nỗ 
lực hết mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất tại không chỉ Việt Nam 
mà trên toàn thế giới.’. Mục tiêu tiên phong này được thể hiện rõ nét nhất 
tại The Reverie Saigon.

Khách sạn cao cấp 
Được biết đến như một trong các khách sạn cao cấp hàng đầu tại Hồ Chí 
Minh, Khách sạn Reverie Saigon đang khẳng định vị trí của mình là khách 
sạn duy nhất thuộc Chuỗi Khách sạn hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Tọa 
lạc tại Tòa nhà Landmark 39 tầng – tòa nhà Quảng trường thời đại tại 
trung tâm Quận 1, không gian khách sạn được trang hoàng với bộ sưu 
tập các thiết kế nội thất và các đồ mỹ nghệ tinh xảo từ các thương hiệu 
nổi tiếng đến từ Ý.

Được khánh thàng vào ngày 1 tháng 9 năm 2015, The Reverie Saigon luôn 
nỗ lực phấn đấu theo đúng kỳ vọng của chính mình đặt ra, trở thành một 
khách sạn hàng đầu về chất lượng và dịch vụ. Với hai mặt tiền tại đường 
Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ, vị trí của khách sạn nằm chính tại trung 
tâm Sài Gòn D1 với tổ hợp khu kinh doanh và giải trí – điểm đến lý tưởng 
cho hoạt động mua sắm cao cấp và ẩm thực tại các nhà hàng đẹp nhất 
của thành phố.
 
Nội thất thanh lịch
Khách sạn được thiết kế theo hơi hướng cổ điển, bao gồm 286 phòng 
nghỉ và dãy phòng nghỉ cao cấp được trang trí theo phong cách Ý thông 
qua sự sắp đặt tinh tế các sản phẩm nghệ thuật và thủ công. Với diện 
tích các phòng nghỉ từ 43 tới 313 mét vuông, 12 kiểu phòng của khách 
sạn hứa hẹn mang tới cho bạn sự thoải mái và tiện nghi tốt nhất khi nghỉ 
ngơi tại một trong các phòng cao cấp rộng rãi nhất thành phố. Nội thất 
của khách sạn chủ yếu là các thiết kế nội thất nổi tiếng đến từ các thương 
hiệu hàng đầu của Ý như Colombostile, Giorgetti, Poltrona Frau Group và 
Visionnaire.  

Bên cạnh đó, tại toàn nhà Quảng trường thời đại còn có khu Căn hộ cao 
cấp Reverie với 89 căn hộ bao gồm 78 căn hộ một phòng ngủ và 11 căn 
hộ 2 phòng ngủ. Với diện tích từ 80 – 140 mét vuông, các căn hộ kèm dịch 
vụ được trang bị đầy đủ tiện nghi mang phong cách cổ điển hoặc hiện đại 
với các thiết kế nội thất đến từ Cassina, Medea, Grifoni và Le Procellane.  
 
Độ đa dạng các thiết kế nội thất hứa hẹn thỏa mãn mọi khách hàng khó 
tính về cả phong cách sống và sở thích – từ cổ điển và sang trọng tới 
kiểu dáng đẹp và hiện đại, từ lãng mạn đến hào nhoáng và tinh tế. Cửa 
kính luôn được vệ sinh sạch đẹp đến từng chi tiết tạo điều kiện cho cư 
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A Roaring Success
Founded in 1976, Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk) 
is undeniably a FMCG company with many crowning accomplishments 
for its unceasing contribution to the development of the Vietnamese 
dairy industry.

Headquartered in Ho Chi Minh City, Vietnam, the company is the largest 
food processor that focuses on the production and distribution of a wide 
variety of dairy products such as condensed milk, powdered milk, fresh 
milk, soya milk, yogurts, ice-cream, cheese, fruit juice, coffee and other 
products for the aged, mothers and kids. 

According to a study by a private research agency, dairy consumption has 
surged more than 20-fold in Vietnam over the last 20 years, with Vinamilk 
contributing much to this trend. The company is said to account for about 
50% of Vietnam’s dairy market through its various brand names such as 
Vinamilk, Dielac, Ridielac and V-Fresh. 

Game Changer
Home to over 7000 employees, Vinamilk has come a long way from its 
humble beginning and has grown from one milestone to another with 
the vision to be a game changer in the Vietnamese dairy industry. 

All of this was made possible because of one lady who had a vision bigger 
than anyone could envision -  the CEO of Vinamilk, Madam Mai Kieu Lien. 
She has not only played a pivotal role in reshaping the dairy business to 
be recognised as one of the most profitable brands in Vietnam but has 
also built it to become one of the country’s biggest blue chips. 

It has also set up not only 8 state-of-the-art dairy farms (four still in the 
construction phase) to concentrate on activities such as dairy farming, 
breeding, livestock, wholesaling and other activities, but also built an 
active working relationship with over 8,000 cow breeders in line with its 
vision and determination to build an indigenous dairy industry within 
Vietnam itself.

In September 2016, Vinamilk signed a strategic cooperation agreement 
with Chr. Hansen Food Company of Denmark to develop probiotics. This 
move from Vinamilk is a start to the many new first that is lined up in in 
the company’s long-term goal.

Thành công ngoạn mục
Thành lập năm 1976, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) khẳng định 
mình là một kẻ khổng lồ trong ngành công nghiệp Hàng tiêu dùng nhanh 
với rất nhiều đóng góp không ngừng nghỉ vào sự phát triển của ngành 
công nghiệp sữa Việt nam.

Trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, công ty dần trở thành 
nhà chế biến thực phẩm lớn nhất, tập trung vào sản xuất và phân phối các 
sản phẩm từ sữa như sữa đặc, sữa bột, sữa tươi, sữa đậu nàng, sữa chua, 
kem, pho mát, nước ép trái cây, cà phê và các sản phẩm khác dành cho 
người già, mẹ và trẻ em.

Theo nghiên cứu của một cơ quan nghiên cứu tư nhân, trong 20 năm 
qua, sức tiêu dùng sữa đã tăng hơn 20 lần mà trong đó sức tăng trưởng 
của Vinamilk là chủ yếu. Vinamilk hiện tại chiếm khoảng 50% thị trường 
sữa Việt Nam thông qua các thương hiệu khác nhau như Vinamilk, Dielac, 
Ridielac và V-Fresh. 

Kẻ thay đổi cuộc chơi
Với hơn 7000 nhân viên, Vinamilk đã tiến được những bước tiến ngoạn 
mục từ khởi đầu khiêm tốn của mình, đạt được thành công từng bước 
một với mục tiêu trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi, người dẫn đầu trong 
ngành công nghiệp sữa Việt Nam. 

Tất cả những điều này đạt được nhờ vào tài năng của một người phụ nữ 
có tầm nhìn lớn hơn bất cứ ai – Giám đốc điều hành, Bà Mai Kiều Liên. 
Bà không chỉ đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại ngành kinh 
doanh sữa, trở thành một trong những thương hiệu có lợi nhuận cao nhất 
tại Việt Nam mà còn gây dựng nó trở thành một trong những công ty 
“blue-chip” – công ty đi đầu thị trường của quốc gia. 

Vinamilk cũng đã gây dựng cho mình được 8 trang trại sữa hiện đại (bốn 
đang trong giai đoạn xây dựng) để tập trung vào các hoạt động chăn nuôi 
bò sữa, sinh sản, gây giống, bán buôn và các hoạt động khác; cũng như 
xây dựng được mối quan hệ với hơn 8000 người phối giống bò sữa cùng 
nỗ lực phấn đấu với quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp sữa nước 
nhà.

Tháng 9 năm 2016, Vinamilk đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 
Công ty Chr. Hansen Food của Đan Mạch để phát triển probiotics. Động 
thái này từ Vinamilk chính là bước khởi đầu cho kế hoạch dài hạn mới 
được đặt ra bởi công ty.

Premier Corporate Brand
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Vietnam ‘s Giant in IT & Telecommunications
Founded in September 13, 1988, FPT Corporation (FPT) is the largest 
information technology company in Vietnam. Its core business focuses 
on the IT and telecommunications products for both the local and 
international customers.

In its operations, FPT strives to provide its clients with optimal technology 
services, products, and solutions. At the same time, FPT has also pioneered 
new technology trends, helping to establish and highlighting Vietnam’s 
position on the world technology map.

Headquartered in Cau Giay District, Hanoi, FPT is home to over 28,400 
employees and is acknowledged as one of the best companies for 
corporate governance within the country. According to Vietnam Report 
2012, FPT is the 3rd biggest enterprise in Vietnam.

A Global Operations Network
At present, FPT provides its products and services to 63 provinces and 
cities in Vietnam and has a global network and presence in 21 countries, 
namely, USA, Europe, Kuwait, Japan, Bangladesh, Australia and 9 
Southeast Asian Countries. 

FPT simultaneously utilises both inside and outside resources most 
efficiently to provide services/solutions to its customers. Presently, FPT 
provides services to more than 450 giants around the world, 50 of which 
are among the Fortune 500 companies. The corporation is also a senior 
partner of leading technology firms, namely GE, Microsoft, Amazon Web 
Services and SAP.

Moving with the Trend
The fourth industrial revolution (digital revolution) will witness a strong 
impact on the shift to digitization and the Internet of Things (IoT) which 
is expected to generate a fundamental change in lifestyle, work style, and 
means of communication. 

Keeping abreast and ahead with the times, FPT has not only started 
promoting the development of highly applicable technological products 
and services which are built with new technologies such as Big Data, IoT, 
Cloud Computing and Enterprise Mobility but is also paving its way to 
being the pioneer in the digital trend.

In order to succeed in its endeavours, FPT will focus not only on innovating 
new products and services, but also on increasing its investment, 
expanding the quality of technology experts and building a creative work 
environment.

Ông lớn ngành CNTT và viễn thông tại thị trường Việt nam
Được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1988, tập đoàn FPT (FPT) là một tập 
đoàn hàng đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam. Ngành kinh doanh 
chính của công ty tập trung vào các sản phẩm công nghệ và viễn thông 
cho khách hàng cả trong và ngoài nước.

Về hoạt động vận hành, FPT luôn không ngừng nỗ lực để cung cấp dịch 
vụ, sản phẩm và giải pháp công nghệ tốt nhất tới khách hàng. Cùng lúc 
đó, FPT cũng chú trọng phát triển công nghệ mới nhằm định hướng và 
khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, FPT là ngôi nhà chung của hơn 28,400 
nhân viên và được công nhận là một trong các công ty thực hiện hoạt 
động quản trị doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam. Dựa theo Báo cáo Việt 
Nam 2012, FPT được công nhận là tập đoàn kinh tế lớn thứ 3 tại quốc gia 
này. 

Mạng lưới vận hành quốc tế
Hiện tại,FPT đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho 63 tỉnh, thành phố 
ở Việt Nam cũng như xây dựng được mạng lưới toàn cầu với sự hiện diện 
tại 21 quốc gia như Mỹ, Châu Âu, Kuwait, Nhật Bản, Bangladesh, Úc và 9 
nước khu vực Đông Nam Á. 

FPT sử dụng nguồn lực bên trong cũng như thuê ngoài một cách hiệu quả 
nhất để đáp ứng được nhu cầu về dịch vụ và giải pháp của khách hàng. 
Hiện tại, FPT đang cung cấp dịch vụ cho 450 “gã khổng lồ” trên toàn thế 
giới, 50 trong số đó là các tập đoàn lớn nằm trong 500 công ty thuộc danh 
sách Fortune. Tổng công ty cũng là đối tác cao cấp của các công ty công 
nghệ hàng đầu bao gồm GE, Microsoft, dịch vụ trang web của Amazon 
và SAP.
 
Đồng hành cùng xu hướng
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng kỹ thuật số) sẽ 
chứng kiến các tác động mạnh mẽ đến với xu hướng chuyển sang số hóa 
và mạng Internet (IoT) mà qua đó, phong cách sống, phong cách làm việc 
cũng như phương tiện truyền thông cũng sẽ thay đổi rõ rệt theo. 

Nhằm bắt kịp xu hướng của thời đại, FPT không chỉ chú trọng phát triển 
các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao được xây dựng từ các công nghệ 
tân tiến như Big Data, IoT, Điện toán đám mây và Nền tảng di động cho 
Doanh nghiệp (Enterprise Mobility), mà còn nỗ lực không ngừng nghỉ để 
trở thành người tiên phong cho xu hướng số.

Để đạt được thành công sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, 
FPT sẽ không chỉ tập trung vào việc đổi mới và cải tiến sản phẩm và dịch 
vụ mà còn tăng cường các hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng của các 
chuyên gia công nghệ cũng như xây dựng môi trường làm việc sáng tạo.

Premier Corporate Brand
Brand Excellence in 

Innovation – IT and Telecommunications



BRAND INSPIRES, THE FUTURE IS BRAND

72

Trusted Brand
Established in 1995 as a member of DaimlerChrysler, Mercedes-Benz 
Vietnam is one of the top automakers in Vietnam. It supplies both 
passenger cars and commercial vehicles to both local and international 
customers.  

For 21 years now in Vietnam, Mercedes-Benz has continuously occupied 
a market share of above 50% in the luxury segment. It has fulfilled the 
car dreams of more than 25,000 customers and become a major part 
of Vietnam’s auto-DNA. The company offers the widest and youngest 
variants in Vietnam’s luxury segment at its 11 outlets network.

In 2013, Mercedes-Benz’s Vietnam plant received the “Best Plant” award 
from Daimler. The recognition is believed to have influenced the decision 
to grant the permission to locally manufacture the S-Class series, 
considered an important milestone for the company.

The automotive company is also in full swing to cater for the younger 
and mid-range income market by offering smaller, lighter, more fuel-
efficient and less expensive vehicles. The premium compacts are a way to 
introduce younger buyers to the luxury marque, in hopes of retaining the 
coveted customer loyalty. 

State-of-the-art Production and Service
The automobile company utilises the latest production technology 
transferred by its parent company in Germany. The Complete Knock 
Down-parts used are imported from affiliated Mercedes-Benz companies 
and then assembled/manufactured in Vietnam.

Built as the best equipped in South-east Asia, Mercedes-Benz Automobile 
Testing Center in Vietnam conducts and runs checks on vehicles to make 
certain that Mercedes-Benz worldwide quality standards are applied. 

Mercedes-Benz Vietnam takes all endeavours necessary to delight 
its customers from start-to-end through its high-quality standards, 
innovative products and outstanding customer service. This is made 
possible because of Mercedes-Benz Vietnam’s highly optimised process 
and well-trained and brilliant personnel.

Thương hiệu uy tín
Được thành lập năm 1995 với tư cách là một thành viên của DaimlerChrysler, 
Mercedes-Benz Việt Nam chính là một trong những nhà sản xuất ô tô 
hàng đầu tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các mẫu xe con và xe 
vận tải đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng nội địa và nước ngoài.

Trải qua 21 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam, Mercedes-
Benz đã luôn chiếm lĩnh thị trường với hơn 50% thị phần tiêu thụ sản 
phẩm xe hơi cao cấp. Các thiết xe của công ty đáp ứng nhu cầu của hơn 
25,000 khách hàng và trở thành một phần quan trọng trong ngành công 
nghiệp ô tô tại Việt Nam. Các thiết kế của Mercedes Benz thuộc phân khúc 
xe cao cấp với mẫu mã đa dạng và kiểu dáng trẻ trung phục vụ cho đối 
tượng khách hàng cao cấp tại Việt Nam trên 11 hệ thống cửa hàng.

Năm 2013, nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam được công nhận giải 
thưởng “Nhà máy tốt nhất” từ Daimler. Giải thưởng này được cho là tiền 
đề cho quyết định được phép sản xuất dòng S-Class tại địa phương, một 
trong những cột mốc quan trọng của công ty.

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực tự động cũng đang trong giai đoạn 
xoay vòng để phục vụ cho những khách hàng trẻ tuổi và trung tuổi thông 
qua việc cung cấp các dòng xe mới nhỏ hơn, nhẹ hơn, tiết kiệm nhiên liệu 
với giá cả phải chăng. Chất lượng và dịch vụ cao cấp lại là chìa khóa để 
đưa những vị khách trẻ tuổi này đến với phân khúc xe hơi cao cấp đồng 
thời là thế mạnh để duy trì lòng trung thành của khách hàng.

Sản xuất và dịch vụ
Công ty sử dụng công nghệ sản xuất mới nhất được chuyển giao trực tiếp 
từ công ty mẹ tại Đức. Các bộ phận hoàn chỉnh Knock Down được nhập 
khẩu trực tiếp từ các công ty liên kết với Mercedes-Benz sau đó được lắp 
ráp và sản xuất tại Việt Nam.

Được xây dựng với trang thiết bị hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam 
Á, Trung tâm thử nghiệm Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện mọi kiểm 
nghiệm và thử nghiệm các sản phẩm ô tô nhằm đảm bảo rằng mọi tiêu 
chuẩn về chất lượng của Mercedes-Benz toàn cầu đều được đáp ứng. 

Mercedes-Benz Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để thỏa mãn mọi 
nhu cầu của khách hàng thông qua chất lượng cao, các sản phẩm tiên tiến 
và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Để đạt được những điều này không thể 
không kể đến sự đóng góp của toàn bộ nhân sự được đào tạo bài bản của 
Mercedes-Benz Việt Nam.
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Humble Beginnings
The Royal Melbourne Institute of Technology or better known worldwide 
as RMIT was first established in 1887 as the Working Men’s College with the 
aim of bringing education to the working people of Melbourne, Australia. 
In 1992, the institution gained its university status and was granted 
permission to operate in Vietnam as the first completely foreign-owned 
university at the behest of the Vietnamese government eight years later.

At the turn of the new millennium, in 2001, RMIT International University 
Vietnam was officially founded with courses delivered from the Pham 
Ngoc Thach campus right in the heart of Ho Chi Minh City. Since then, 
RMIT has established two campuses in quick succession: Hanoi (2004) 
and Saigon South (2005) and the institution was later renamed as RMIT 
University Vietnam.

A Global University of Technology, Design and Enterprise
Designed to bring a world-class education and globalised study 
environment to the heart of Asia, the university has committed to 
providing qualifications at internationally-recognised standards at its 
campuses in Ho Chi Minh City and Hanoi according to Professor Gael 
McDonald, President and General Director of RMIT University Vietnam.   

RMIT Vietnam is dedicated to equip its students with the knowledge, skills 
and attitudes to make the most of this ever-changing world by offering 
its range of pre-degree, undergraduate, postgraduate and PhD programs 
in diverse disciplines: Business, IT, Engineering, Design, Professional 
Communication, Fashion Merchandising, and English Language. 

With its extensive partnerships across the globe, RMIT Vietnam is fully 
driven to give its students opportunities to study at any one of its over 200 
partner institutions in Australia, North America and Europe and given its 
significant links with industry, its students can gain substantial exposure 
to the areas in which they will work. 

Looking Towards the Future
In 2016, RMIT Vietnam launched the Centre of Digital Excellence (CODE) 
to help build Vietnam’s overall digital educational capacity. By working 
closely with government and local partners, CODE builds capability 
among the Vietnamese education workforce in the primary, secondary 
and higher education sectors, developing expertise in contemporary 
approaches to digital learning and teaching in the country.

Research at RMIT continues to help solve critical global problems and 
to deliver significant economic, social and environmental impact. Its 
continuous goal is to be a leading academic institution for research in 
its fields of interest, both in Vietnam and in the Southeast Asia region by 
2020.

Mở đầu khiêm tốn
Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne hoặc được biết đến rộng rãi 
hơn trên toàn thế giới với cái tên RMIT lần đầu tiên được thành lập vào 
năm 1887 với tư cách là trường Cao đẳng lao động cho nam mang mục 
tiêu đưa giáo dục tới những người lao động tại Melbourne, Úc. Năm 1992, 
trường chính thức được chuyển đổi thành trường đại học và được phép 
hoạt động ở Việt Nam như trường đại học với chủ sỡ hữu nước ngoài đầu 
tiên theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam 8 năm sau đó.

Vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ mới, năm 2001, đại học Quốc tế 
RMIT được chính thức thành lập với các khóa học được cung cấp trong 
khuôn viên đại học tại Phạm Ngọc Thạch, chính giữa trung tâm thành 
phố Hồ Chí Minh. Từ đó, RMIT đã thành lập hai cơ sở đào tạo: tại Hà Nội 
(2004) và tại Sài Gòn (2005), sau đó chính thức đổi tên thành đại học RMIT 
Việt Nam.
 
Đại học Công nghệ, Thiết kế và Doanh nghiệp Toàn cầu
Theo giáo sư Gael McDonald, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đại học RMIT 
Việt Nam, với mục tiêu đưa nền giáo dục toàn cầu và môi trường học tập 
toàn cầu hóa vào trung tâm châu Á, trường đại học cam kết đào tạo và 
cung cấp hệ thống bằng cấp theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận tại 
các cơ sở đào tạo của mình tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.   

RMIT Việt Nam trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần 
thiết để bắt nhịp được với xu thế thay đổi không ngừng nghỉ của thế giới 
thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học 
và tiễn sĩ về nhiều lĩnh vực: Kinh doanh, CNTT, Kỹ thuật, Thiết kế, Truyền 
thông, Thời trang, Máy móc và tiếng Anh. 

Với sự hợp tác rộng khắp trên toàn cầu, RMIT Việt Nam đang hướng tới 
việc cung cấp cho sinh viên các cơ hội học tập tại một trong 200 đối tác 
của mình ở Úc, Bắc Mỹ và châu Âu cũng giúp các sinh viên của mình có cơ 
hội nâng cao kỹ năng tại các ngành mà mình mong muốn làm việc sau tốt 
nghiệp thông qua các mối quan hệ mật thiết với ngành. 

Định hướng tương lai
Năm 2016, RMIT Việt Nam đã khởi động Trung tâm Kỹ thuật số chất lượng 
cao (CODE) nhằm giúp nâng cao năng lực giáo dục số của Việt Nam. Bằng 
các hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác tại Việt Nam, CODE nâng 
cao năng lực đào tạo chất lượng giáo dục tại Việt Nam từ tiểu học, trung 
học và các cấp cao hơn, tìm kiếm và đào tạo đội ngũ lao động có trình độ 
đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo số.

Các nghiên cứu tại RMIT tiếp tục giúp tìm ra biện pháp để giải quyết các 
vấn đề toàn cầu quan trọng, mang lại tác động tốt về kinh tế, xã hội và 
môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành học viện hàng đầu về 
nghiên cứu trong các lĩnh vực mình quan tâm, tại cả ở Việt Nam và trong 
khu vực Đông Nam Á tới năm 2020.
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World-Class Golfing Facilities
Officially opening its doors in 1994, Vietnam Golf & Country Club (“VGCC”) 
is one of the foremost golf clubs in Vietnam with a 36-hole golf course. 
It has twice been voted the best golf course in Asia and was voted as 
Vietnam’s best customer service golfing venue in the year 2011.

Situated strategically at just 20 kilometres from Ho Chi Minh City, Saigon, 
VGCC strives to create a memorable experience by providing state-of-
the-art golfing facilities amidst natural settings for its guest and members 
from the time they walk in to the time they leave VGCC.

The golf course which is built on 300 hectares of land comprises of two 
championship golf courses (East & West courses). 

The West course designed by Taiwanese architect Chen King Shih made 
its debut in December 1994 and was utilised to host the Vietnam Open 
(Asian PGA Tour Event) in 1995 and 1997. The course winds its way through 
the trees offering challenging tee shots to the tree-lined fairways before 
playing to the softly contoured Bermuda TifEagle greens, which provide 
beautiful putting surfaces all year round.

Lee Trevino (six-time Major Champion Winner of US Open) designed the 
East Course which opened in September 1997. The East Course offers 
more generous fairways than the West Course but is protected by well-
positioned bunkers, water hazards and undulating Bermuda TifDwarf 
greens.

Modern-Contemporary Accommodations and Amenities
VGCC also arranges for accommodations for both short & long term 
stays in its Lake View Villa Complex with over 113 modern-contemporary 
luxury villas located between the golf course and a large natural lake. 
The 10-hectare property is an ideal place to unwind and escape from 
the hustle and bustle of daily life. There is an abundance of space to take 
walks, cycle or engage in an outdoor activity such as a friendly football 
match or simply enjoying the pleasure of flying a kite with loved ones.  

Future Plans
The brand’s ultimate goal is to make VGCC not only an international 
golf course but also a symbol of Ho Chi Minh City’s history, culture and 
a cutting-edge development of the future. Gearing forward, 2018 will 
see VGCC focus on developing a night golf experience with a lively night 
atmosphere for members and public golfers to enjoy their passion golfing 
at their leisure every night.

Hệ thống sân Golf đẳng cấp thế giới 
Chính thức mở cửa vào năm 1994, Vietnam Golf & Country Club (“VGCC”) 
là một trong những sân gôn hàng đầu Việt Nam với sân gôn 36 hố. Sân 
gôn từng hai lần được bầu chọn là sân gôn tốt nhất tại khu vực châu Á 
và được vinh danh là sân gôn với dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng đầu 
Việt Nam trong năm 2011.

Với vị trí chiến lược cách thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn 20km, VGCC 
luôn nố lực hết mình để mang lại những trải nghiệm khó quên thông qua 
các cải tiến về phương tiện chơi gôn tân tiến theo phong cách thiên nhiên 
mang lại trải nghiệm thú vị cho khách hàng và thành viên của hệ thống 
ngay từ khi bước chân cho đến lúc rời khỏi VGCC.

Sân golf được xây dựng trên 300 ha đất bao gồm hai hệ thống sân chơi thi 
đấu (Khu phía Đông và phía Tây.

Khu phía Tây được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đài Loan Chen King Shih 
ra mắt vào tháng 12 năm 1994 và từng được sử dụng để tổ chức giải golf 
Việt Nam mở rộng (Sự kiện Tour du đấu Asian PGA) vào năm 1995 và 1997. 
Đường gôn được thiết kế xuyên qua các chặng cây mang tới thử thách 
đầy khó khăn cho mọi tay golf trong cú đánh đầu tiên băng qua chặng cây 
trước khi tiến về khu đích Bermuda TifEagle với sân cỏ xanh mướt được 
cắt tỉa gọn gàng xanh tốt quanh năm.

Lee Trevino (nhà vô địch giải Golf Mỹ mở rộng lần thứ 6) đã thiết kế khu 
phía Đông, chính thức được đưa vào sử dụng tháng 9 năm 1997. Khu phía 
đông được thiết kế với nhiều Fairway hơn so với khu phía Tây nhưng được 
tăng tính thử thách bởi rất nhiều các điểm nguy hiểm như hố cát, hồ, ao, 
bunker và sân Bermuda TifDwarf. 

Cơ sở vật chất và tiện nghi hiện đại
VGCC cũng sắp đặt các khu vực ở cho kỳ nghỉ ngắn và dài hạn tại khu biệt 
thự Lake View Villa Complex với hơn 113 biệt thự sang trọng và hiện đại 
tọa lạc tại chính giữa hệ thống sân golf cùng hồ nước tự nhiên rộng lớn. 
Khu nghỉ dưỡng rộng 10 ha là nơi lý tưởng để thư giãn và thoát khỏi sự hối 
hả vồ vập của cuộc sống hàng ngày. Tại đây, quý vị có thể được tham gia 
rất nhiều hoạt động ngoài trời như đi dạo, đạp xe hoặc tham gia các hoạt 
động cộng đồng như các trận đấu bóng đá hoặc thưởng thức những thú 
vui thông thường bằng việc thả diều với những người thân yêu.
 
Định hướng tương lai
Mục tiêu cuối cùng của thương hiệu là làm cho VGCC không chỉ trở thành 
một sân golf đẳng cấp quốc tế mà còn là biểu tượng của lịch sử, văn hóa 
và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Trong năm 
2018, VGCC sẽ tập trung phápt triển mảng chơi golf vào buổi tối với bầu 
không khí sôi động trong đêm cho mọi thành viên và người chơi tự do 
được tận hưởng niềm đam mê chơi golf của mình mỗi tối.
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From Scooters to Bankers
Established in 1993, Hoa Lam, formerly known as Nhat Nguyen Transport 
Trading Service Company Limited, was co-founded by a husband-and-
wife team of Mr. Duong Ngoc Hoa and Mrs. Tran Thi Lam. Mrs. Tran Thi 
Lam is one of the most successful entrepreneurs who has received many 
merits from Vietnam Government for her business contributions. Over the 
years the organization has been constantly expanding with large-scale 
international joint venture projects.

Hoa Lam joined the stock market with a large investment to Vietnam 
Thuong Tin Commercial Bank in 2006 where Mr. Duong Ngoc Hoa is the 
Chairman of the Board of Directors. On February 2, 2007, Vietnam Thuong 
Tin Commercial Bank launched a new branch in Soc Trang City under the 
new name Vietbank. One year later, Vietbank opened its first branch in Ho 
Chi Minh City at District 1. Vietbank has been expanding and as of 2015, 
has 96 branches all over the country. 

Investments in Healthcare
In 2008, the Prime Minister assigned an area of 37.5 hectares in Binh Tan 
District for Hoa Lam Investment and Development Joint Stock Company 
to develop the “Medical City” project with 6 hospitals and associate service 
centers that meet international standards. Hi-Tech Healthcare Park Hoa 
Lam – Shangri-La was established with a total investment of up to US$1 
billion. Subsequently, Hoa Lam has successfully worked with investors 
from South Korea and Japan among others and focused on the food 
industry and human resource training projects at the Hi-Tech Healthcare 
Park. In January 2014, Hoa Lam officially inaugurated the City International 
Hospital. In July 2015, the Hoa Lam Investment and Development Joint 
Stock Company began construction on a new international hospital 
with the cooperation of People’s Hospital 115 under the public-private 
partnership (PPP) format. Hoa Lam International Hospital is the second 
one out of the 6 hospitals in the Hi-Tech Healthcare Park.  

Expansion into Real Estate
Early in 2010, Hoa Lam participated in the real estate market. In July 2013, 
Hoa Lam opened the first Lim Tower with 34 floors at District 1, HCMC. In 
September 2015 the 18-story Lim Tower 2 was completed in District 3. A 
cooperation agreement between Hoa Lam and AEON Japan was signed 
on December 10, 2013 to develop Aeon Mall in Binh Tan District with a 
total investment of about US$130 million. The construction of this project 
will be carried out within the precincts of the Hi-Tech Healthcare Park Hoa 
Lam – Shangri-La with an area of 4.7 hectares. 

Từ Sản xuất xe máy tới Ngân hàng
Khởi nghiệp từ năm 1993 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ vận tải Nhất Nguyên - bởi vợ chồng ông Dương Ngọc Hòa 
và bà Trần Thị Lâm. Bà Trần Thị Lâm được biết đến như một trong những 
người khởi nghiệp thành công nhất với nhiều giải thưởng và bằng khen 
từ Chính phủ Việt Nam cho những đóng góp không ngừng nghỉ của mình. 
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Hoa Lâm không ngừng lớn 
mạnh, khẳng định vị thế của mình với nhiều dự án mang tầm cỡ quốc tế.

Hoa Lâm tham gia thị trường chứng khoán với khoản đầu tư lớn vào Ngân 
hàng TMCP Việt Nam Thương Tín năm 2006, trong đó ông Dương Ngọc 
Hòa là chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngày 2 tháng 2 năm 2007, Ngân hàng 
TMCP Việt Nam Thương Tín khai trương chi nhánh mới tại thành phố Sóc 
Trăng với tên mới là Vietbank. Một năm sau đó, Vietbank thành lập chi 
nhánh đầu tiên tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó Vietbank luôn 
phát triển mạnh với 96 chi nhánh trên toán quốc tính đến năm 2015. 
 
Đầu tư vào Y tế
Năm 2008, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm được thủ tướng chính 
phủ giao 37,5 ha đất tại quận Bình Tân (TPHCM) để xây dựng “Thành phố 
y tế” với 6 bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và nhiều trung tâm dịch vụ đi kèm 
đạt chuẩn. Khu Y tế kỹ thuật cao ra đời với liên doanh Hoa Lâm - Shangri-
La được thành lập có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Liên tiếp những 
năm sau đó, Hoa Lâm thành công khi mời được các nhà đầu tư lớn của 
Hàn Quốc, Nhật Bản đồng tham gia vào các dự án trung tâm thương mại, 
thực phẩm, và đào tạo nguồn nhân lực tại Khu y tế kỹ thuật cao. Tháng 
1 năm 2014, Hoa Lâm chính thức khánh thành Bệnh viện quốc tế thành 
phố. Tháng 7 năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hoa Lâm 
đồng hợp tác với Bệnh viện nhân dân 115 khởi công xây dựng một bệnh 
viện quốc tế mới theo hình thức hợp tác nhà nước – Tư nhân (PPP). Bệnh 
viện Quốc tế Hoa Lâm là bệnh viện thứ hai trong số 6 bệnh viện thuộc khu 
Y tế Kỹ thuật cao đang được xây dựng.

Mở rộng sang Bất động sản
Kể từ đầu năm 2010, Hoa Lâm chính thức tham gia đầu tư vào thị trường 
bất động sản. Tháng 7 năm 2013, công ty khánh thành và đưa vào sử 
dụng tòa nhà Lim Tower đầu tiên gồm 34 tầng tại Quận 1 thành phố 
HCM. Tháng 9 năm 2015, tòa nhà Lim Tower 2 cũng được đưa vào sử dụng 
với 18 tầng, tọa lạc tại ngã tư Cách mạng tháng tám – Võ Văn Tần (Quận 
3). Ngày 10 tháng 12 năm 2013, Hoa Lâm ký kết hợp đồng hợp tác kinh 
doanh đầu tư phát triển trung tâm mua sắm AEON MALL – Bình Tân với 
tổng vốn đầu tư lên tới 130 triệu USD được xây dựng trong khuông viên 
Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangri-La với diện tích khoảng 4.7 ha. 
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40 Years of Pilotage
Canon products have been available in Vietnam since the 1980s through 
its authorised distributors. 

To further enhance its marketing activities and to create a stronger brand 
presence in Vietnam, Canon established Canon Marketing Vietnam Co Ltd. 
(CMV). The USD $3 million marketing offshoot was created with the aim 
to strengthen the Vietnam-based import, distribution, sales and service 
system of Canon products for both Vietnam and its global customers.

In addition to existing business segments, CMV also intends to further 
expand its market share within industries such as production printing, 
and motion-picture and broadcasting production with the purpose of 
bringing more competitive products to its worldwide customers. Along 
with its distributor Le Bao Minh, Canon has more than 300 authorised 
service partners in the country.

CMV also makes outstanding contributions to the country’s development 
through its various meaningful social activities and green efforts. 

Named as one of the top 50 best employers in Vietnam, CMV operates 
under the guidance and support of Canon Asia Marketing Group and 
Canon Singapore Pte. Ltd., which is the regional marketing headquarter 
for Canon’s South & Southeast Asia region.

Value-Driven Approaches
Behind CMV’s 15-year history of development and drive as a business lies 
its corporate DNA: a respect for humanity, an emphasis on technology, 
and an enterprising spirit that the company has consistently passed on 
since its foundation.  

As a truly global company, CMV is guided by its Kyosei philosophy that 
focuses on living and working together for the common good. CMV 
perseveres to foster good relationships not only with its customers but 
also with the community and the natural environment in which the 
company operates in.

40 năm Tiên phong 
Canon chính thức phân phối các sản phẩm của mình tại thị trường Việt 
Nam từ những năm 1980 thông qua các kênh phân phối chính thức. 

Nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động Marketing và tăng sức phủ sóng 
thương hiệu tại thị trường Việt Nam, Canon đã thành lập Công ty TNHH 
Canon Marketing Việt Nam (CMV). Với tổng vốn dự án lên tới 3 triệu đô la 
Mỹ chi cho hoạt động quảng bá, công ty chú trọng đầu tư tăng cường hệ 
thống kênh nhập khẩu tại Việt Nam, kênh phân phối, hoạt động bán hàng 
và dịch vụ cho các sản phẩm của mình nhằm đáp ứng được nhu cầu của 
khách hàng tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh hiện tại, CMV cũng dự định mở rộng 
thị phần của mình trong các kênh đầu tư thuộc cùng thị trường như in ấn 
sản xuất, ảnh động và truyền hình với mục đích tạo dựng thêm nhiều sản 
phẩm cạnh tranh phục vụ cho khách hàng trên toàn thế giới. Cùng với 
nhà phân phối Lê Bảo Minh, Canon đã xây dựng được mạng lưới gồm hơn 
300 đối tác dịch vụ chiến lược trên toàn quốc.

CMV cũng có những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển của 
đất nước thông qua các hoạt động cộng đồng và các hoạt động xanh. 

Được biết đến với tư cách là một trong 50 nhà tuyển dụng tốt nhất Việt 
Nam, CMV hoạt động dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ từ Tập đoàn Canon 
Marketing Châu Á và Công ty TNHH Tư nhân Canon Singapore – trụ sở 
quảng bá thương hiệu chính của Canon tại khu vực Nam & Đông Nam Á.

Tiếp cận theo Giá trị
Đằng sau lịch sử 15 năm phát triển của CMV cũng như động lực để phát 
triển và thúc đẩy doanh số chính là: sự tôn trọng con người, chú trọng vào 
công nghệ, và tinh thần dám nghĩ dám làm mà công ty luôn đề cao kể từ 
khi thành lập.  

Là một công ty toàn cầu, CMV được xây dựng theo triết lý Kyosei “Cộng 
sinh” tập trung vào việc sống và làm việc cùng nhau vì một lợi ích chung. 
CMV luôn kiên trì nuôi dưỡng các mối quan hệ không chỉ giữa CMV với 
khách hàng mà còn với cộng đồng và môi trường tự nhiên nơi mà công 
ty đang hoạt động.
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Your Friendly Protector
Prudential Vietnam, a member of the Prudential Group, was established in 
Vietnam in 1995 but commenced operations in 1999. The world’s leading 
life insurance firm is developing tremendously and growing sustainably 
with its commitments on making investments in and having strong 
attachment to the Vietnamese market.

With its motto of “Always Listening, Always Understanding”, Prudential 
Vietnam has successfully been the pioneer of the life insurance sector. 
Prudential Vietnam stretches nationwide with more than 300 customer 
care centers and branches located in 63 cities and provinces of Vietnam 
thanks to its cooperation with 7 partner banks.

Recognition and CSR
During its 18 years of operation, Prudential Vietnam has received multiple 
awards from domestic and foreign prestigious organizations. In 2014, 
especially, the organization was honoured to be rewarded with the 
Labor Medal II by the President of the Socialist Republic of Vietnam in 
recognition for the contributions of Prudential Vietnam to the social and 
economic development of the country.

Along with its business activities, Prudential Vietnam also pays serious 
attention to its social contributions for community development and 
sustainable growth purposes. During the first stage from 2011 to 2015, 
Prudential Vietnam contributed VND 123 billion to three important pillars: 
Education, Healthy Living, and Community Support. The Asia Insurance 
Review also recognizes Prudential Vietnam as the life insurance firm with 
the best social activities.

Following the success in the life insurance sector, Eastspring Investments 
Fund Management Co., Ltd. and Prudential Finance One Member Co., Ltd. 
were founded in June 2005 and October 2007 respectively to provide the 
most effective and sustainable financial solutions to meet the various 
demands of clients in Vietnam.

Bảo vệ của bạn thân thiện
Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn bảo hiểm uy tín 
hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát triển vững 
mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả. 

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động năm 1999, 
với thông điệp “Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn thấu hiểu”, Prudential đã 
duy trì vị trí hàng đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Công ty hiện có 
hệ thống kinh doanh rộng khắp thông qua  hơn 300 trung tâm dịch vụ 
khách hàng và văn phòng chi nhánh tại 63 tỉnh thành Việt Nam, cùng 7 
ngân hàng đối tác.

Công nhận và CSR
Trong suốt quá trình hoạt động, Prudential đã vinh dự nhận nhiều giải 
thưởng uy tín do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng. Riêng năm 
2014, Prudential đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do 
Chủ tịch nước trao tặng ghi nhận sự đóng góp to lớn đến sự phát triển 
kinh tế và xã hội ở Việt Nam.

Cùng với các hoạt động kinh doanh, Prudential luôn tích cực đóng góp 
trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. Với mục đích góp phần phát triển 
cộng đồng và phát triển bền vững. Trong giai đoạn đầu tiên từ 2011-2015, 
Prudential đã đóng góp 123 tỉ đồng tập trung vào 3 mảng quan trọng là 
Giáo dục, Sống khoẻ  và Hỗ trợ cộng đồng. Tạp chí Bảo hiểm châu Á cũng 
đã trao tặng Prudential danh hiệu Công ty bảo hiểm nhân thọ có họat 
động xã hội tốt nhất.

Nối tiếp sự thành công trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Công ty TNHH 
Quản lý Quỹ Eastspring Investments cũng được thành lập từ tháng 
06/2005 và Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam 
(Prudential Finance) thành lập ngày 10/2007 nhằm cung cấp những giải 
pháp tài chính an toàn, hữu hiệu và bền vững đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của khách hàng Việt Nam.
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Humble Origins
Founded in 1992 by Mr Tran Kim Chung, Saigon Trading Company Limited 
specialized in trading consumer goods, cosmetics and supplies. In the 
following year, the name of the company was officially changed to C&T 
Trading and Service Co. Ltd. which means “Challenges of the Twenty-First 
Century”. The new millennium saw the company developed its high-
end independent retail chains nationwide. Coming of age in 2006, CT 
Group was established to become a multi-industry corporation and a 
comprehensive urban developer.

Corporate Diversification
CT Group is now a diversified group consisting of 36 member companies 
operating in six growth areas of the Vietnamese economy namely real 
estate, high-end retail, construction, corporate finance, food & beverage 
– entertainment and ecotourism. The Group is committed to its mission 
of human development where the employees are the real owners of the 
Group and who are encouraged to strive to build and develop themselves 
to become a symbol of the rich group of humanity who are community-
minded. This will ensure that the Group continues to build new standards 
of living for society as well as contribute to the development of the image 
of Vietnam as a whole.

It hopes to do this by adopting three core values, namely:
• Understanding and sharing the Group’s passion for the good of the 

employees as well as for the society. 
• Having the passion for work, showing the diligence in creating the 

products and offering the best services for its customers and society.
• Developing the HR strategy of the Group by promoting the spirit of 

solidarity and charity in order to create a miniature society within the 
CT Group which allows the Group itself to achieve success as a whole 
economically and spiritually that benefits society as a whole which 
will then nurture the next generation of employees with the highest 
morality, integrity, righteousness, benevolence, wisdom and fidelity.

Corporate Achievements
In 2007, the C.T Group was voted “The Claw of the Vietnamese Dragon” 
by the Wall Street Journal and also received many awards from the 
Government and the Press. In 2012, in celebration of the 20th anniversary 
of the establishment, CT Group received two third-class Labor Medals 
awarded by the State President and three certificates of merit from 
the Prime Minister to individuals and organizations for outstanding 
achievements. The organization has grown steadily since then, in line 
with the development of the country in the period of “Doi Moi” and 
“Integration” with the whole economy. CT Group today is known as the 
symbol of a community of young, dynamic and diverse individuals which 
huge potential that will bring Vietnam to the next global level.

Khởi đầu khiêm tốn 
Thành lập năm 1992 bởi Ông Trần Kim Chung, Công ty TNHH Thương mại 
Sài Gòn hoạt động chính trong lĩnh vực trao đổi hàng hóa, đồ trang điểm 
và hàng tiêu dùng. Một năm sau đó công ty chuyển đổi tên đăng ký kinh 
doanh thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ C&T mang thông điệp 
“Thách thức thế kỷ 21”. Thiên niên kỉ mới chứng kiến sự phát triển vượt 
bậc của công ty thông qua việc phát triển mạng lưới bán lẻ hàng đầu trên 
toàn quốc. Năm 2006, CT Group được thành lập như một tập đoàn đa 
ngành và một nhà phát triển đô thị toàn diện.
 
Đa dạng hóa doanh nghiệp
CT Group hiện là một tập đoàn kinh doanh đa ngành với 36 công ty thành 
viên hoạt động trong sáu lĩnh vực “nóng” của nền kinh tế Việt Nam bao 
gồm bất động sản, bán lẻ cao cấp, xây dựng, đầu tư tài chính, Ẩm thực 
và du lịch sinh thái. Tập đoàn cam kết thực hiện sứ mệnh phát triển con 
người trong đó nhân viên chính là chủ sở hữu thực sự của Tập đoàn, được 
khuyến khích phấn đấu, nâng cao trình độ bản thân để trở thành biểu 
tượng sống của những con người thành công mang suy nghĩ cống hiến 
cho cộng đồng. Điều này tạo tiền đề cho Tập đoàn xây dựng tiêu chuẩn 
sống mới cho cộng đồng cũng như góp phần phát triển hình ảnh của Việt 
Nam nói chung.

Tập đoàn hi vọng thực hiện được điều này thông qua ba giá trị cốt lõi:

• Hiểu và chia sẻ tinh thần của tập đoàn luôn phấn đấu vì lợi ích của 
nhân viên cũng như lợi ích của toàn xã hội. 

• Đam mê công việc, luôn nỗ lực phấn đấu trong việc tạo ra các sản 
phẩm và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và xã hội.

• Phát triển chiến lược nhân sự của Tập đoàn thông qua việc thúc đẩy 
tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để tạo ra môi trường làm 
việc hòa đồng tại CT Group, cho phép tập đoàn đạt được thành công 
một cách toàn diện về cả khía cạnh kinh tế cũng như mang lại lợi ích 
cho toàn xã hội, qua đó nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo của tập đoàn với 
quan điểm đạo đức, liêm chính, công chính, nhân từ cùng với tính 
khôn ngoan và lòng trung thành cao nhất. 

Thành tựu của tập đoàn
Trong năm 2007, tập đoàn được nhật báo Wall Street Journal nhìn nhận 
là “Móng vuốt của con rồng Việt Nam” cũng như nhiều giải thưởng của 
Chính phủ và Báo giới. Năm 2012, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm 
thành lập, CT Group được trao tặng hai Huân chương lao động hạng ba 
bởi chính phủ cùng ba bằng khen từ Thủ tướng chính phủ cho cá nhân 
và tập đoàn có thành tích xuất sắc. Tập đoàn không ngừng lớn mạnh kể 
từ ngày thành lập, đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước trong 
giai đoạn “Đổi mới” và “Hội nhập” với kinh tế toàn cầu. CT Group ngày nay 
được biết đến như biểu tượng của cộng đồng trẻ, năng động, đa dạng 
mang tiềm năng lớn để đưa hình ảnh Việt Nam lên tầm cỡ thế giới. 
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Telecommunications & Consumer Electronics
MobileWorld Investment Corporation operates under two distribution 
concepts: the thegioididong.com which means Mobile World, and 
“dienmay” which means Consumer Electronics.

Over the past years, the organization has been continuously growing 
despite unfavourable macroeconomic conditions.

The Thegioididong.com concept is currently distributing digital mobile 
devices (mobile phones, tablets, laptops, and accessories) to all of the 
63 cities and provinces of Vietnam, through a network of more than 800 
stores. The first store was launched in 2004.

The organization through the years has been able to differentiate itself by 
offering superior customer experience thanks to its employees’ constant 
efforts to place customer satisfaction in first place.

Its website www.thegioididong.com has been designed to enable a 
friendly and easy experience to meet diverse customers’ needs.

MobileWorld’s efforts and achievements have been translated, over 
the years, into remarkable stores’ performances namely high traffic and 
conversion rates.

MobileWorld has been awarded with several international prizes by 
prestigious organizations, including The Global Growth Enterprise by 
the World Economic Forum, the Top 5 Fastest Growth Retailer in Asia – 
Pacific 2010 by Euromonitor International, and the Top 500 Retailers in 
Asia-Pacific by Retail Asia magazine for 6 consecutive years (2010-2015). 
The company also received numerous local awards, including The Most 
Trusted Retailer, The Best Mobile Phone Retailer and The Mobile Phone 
Retailer with the Best Customer Care Services and Support.

MobileWorld’s success story has been taught in many leading American 
business schools such as Harvard University, UC Berkeley, and Tuck School 
of Business. 

MWG’s Vision
MWG 2020 is the most powerful retail group of diversified product 
categories, who ranks first place in e-commerce, and has successfully 
expanded into Laos, Cambodia and Myanmar.

MWG continuously innovates to provide its customers with the most 
exciting and the most satisfactory experience, based on its customer-
centric culture and integrity.

MWG also provides employees with prosperity, offers high returns to 
long-term investors, and contributes charitable funds to society.

Viễn thông & điện tử tiêu dùng 
Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động vận hành hai chuỗi bán lẻ là 
thegioididong.com và ĐIỆN MÁY XANH (dienmayxanh.com), trong những 
năm qua, công ty đã liên tục phát triển nhanh và ổn định bất chấp tình 
hình kinh tế thuận lợi hay khó khăn.

Chuỗi Thegioididong.com được thành lập từ 2004 chuyên bán lẻ các sản 
phẩm kỹ thuật số di động bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, 
laptop và phụ kiện với hơn 1000 siêu thị tại 63 tỉnh thành trên khắp Việt 
Nam.

Công ty đã xây dựng được một dịch vụ khách hàng khác biệt vượt trội với 
văn hoá đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động 
của mình. Công ty đã nỗ lực xây dựng được một đội ngũ nhân viên tận 
tâm với khách hàng và xây dựng được trang web bài bản lấy khách hàng 
làm trung tâm thegioididong.com.

Sự nỗ lực và thành quả của Thegioididong đã được cộng đồng ghi nhận 
qua số lượt khách hàng đến tham quan mua sắm tăng mạnh và ổn định 
trong suốt nhiều năm qua. Thế Giới Di Động cũng được nhiều tổ chức 
uy tín trong nước và quốc tế trao tặng những giải thưởng quan trọng 
như Doanh nghiệp tiềm năng tăng trường toàn cầu của Diễn đàn kinh tế 
Thế giới, Top 5 nhà bán phát triển nhanh nhất Châu Á – Thái Bình Dương 
2010 (Euromonitor International), Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á 
– Thái Bình Dương 6 năm liên tiếp 2010 – 2015 (Tạp chí bán lẻ châu Á – 
Retail Asia) và nhiều giải thưởng trong nước khác như Nhà bán lẻ được 
tín nhiệm nhất, Nhà bán lẻ điện thoại di động tốt nhất, Nhà bán lẻ điện 
thoại di động chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt nhất… Sự phát triển của 
Thế Giới Di Động cũng là một điển hình tốt được nghiên cứu và giới thiệu 
tại các trường Đại học hàng đầu như Harvard, UC Berkeley, trường kinh 
doanh Tuck (Mỹ).
 
Tầm nhìn
MWG 2020 là tập đoàn bán lẻ đa ngành hàng hùng mạnh nhất, có vị thế 
số 1 trong lĩnh vực thương mại điện tử, mở rộng kinh doanh thành công ở 
Lào, Campuchia và Myanmar. MWG liên tục cải tiến mang đến cho Khách 
hàng trải nghiệm thú vị và hài lòng nhất dựa trên nền tảng văn hóa đặt 
Khách Hàng làm trọng tâm và Integrity.

MWG mang đến cuộc sống sung túc cho nhân viên, lợi nhuận cao cho nhà 
đầu tư dài hạn và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.

Đây là chúng tôi. Đây là điều mà bạn có thể trông cậy vào được.
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ICT Growth
Vietnam’s rapidly booming economy has led to the increased demand 
for the Information and Communication Technologies (ICT) market and 
bridging this increasing need, a prominent contributor to the ICT market 
and Vietnam’s economy is Huawei Technologies (Vietnam) Co., Ltd (HTV). 

Huawei opened in Vietnam in 1998 but it was not until 2008 that it 
officially established HTV with its head office in Hanoi, a representative 
office in Ho Chi Minh City and a technology centre in Da Nang.

One of HTV’s key business strategies is to increase the company’s 
localization rate in every market in which the company operates. HTV is 
committed to contributing to Vietnam’s ICT industry as a local partner and 
as a long-term investor by collaborating with local vendors and suppliers 
across the industry value chain.

Home to 336 employees, of which the localization rate is 86%, HTV has 
developed and cooperated closely with all telecom operators in Vietnam. 
HTV is steadfast in providing the best services and solutions to the 
consumers in Vietnam.

The ICT market is converging at an accelerated pace. New technologies, 
especially cloud computing and large data, are becoming key elements 
for the creation and development of ICT. 

These technologies are completely reshaping the communications 
industry and creating tremendous business opportunities through 
the convergence of ICT.  In response to these revolutionary changes, 
HTV continues to innovate around customer needs, focusing on the 
development of leading-edge technology to meet those needs. 

Parent Company
Founded in 1987, Huawei is a private company and a leading global ICT 
solutions provider. Its aim is to build a better-connected world and act as 
a responsible corporate citizen, an innovation enabler for the information 
society, and a collaborative contributor to the industry.

Huawei’s 180,000 employees worldwide are committed to creating 
maximum value for telecom operators, enterprises, and consumers. Its 
innovative ICT solutions, products, and services are used in more than 170 
countries and regions, serving over one-third of the world’s population. 

Phát triển dịch vụ viễn thông
Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt nam đã tạo tiền đề cho sự 
tăng trưởng về nhu cầu các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin và 
viễn thông, đây cũng chính là cơ hội lớn cho một trong những nhà cung 
cấp dịch vụ hàng đầu như Công ty TNHH Huawei Technologies (Việt Nam) 
(HTV). 

Được thành lập tại Việt Nam kể từ năm 1998 nhưng phải đến tận năm 
2008, HTV chính thức thành lập trụ sở chính tại Hà Nội, văn phòng đại 
diện tại Hồ Chí Minh và một trung tâm công nghệ tại Đà Nẵng.

Một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng của HTV là tăng tỷ lệ 
nội địa hóa tại mỗi thị trường mà công ty hiện đang có mặt. HTV cam kết 
đóng góp cho ngành CNTT tại Việt Nam như một đối tác địa phương và 
một nhà đầu tư lâu dài bằng cách cộng tác với các nhà cung cấp và các cơ 
sở sản xuất địa phương trực thuộc chuỗi mua bán của mình.

Là nhà của hơn 336 nhân viên với tỷ lệ người lao động tại địa phương 
chiếm khoảng 86%, HTV đã phát triển và hợp tác chặt chẽ với các nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông khác tại thị trường Việt Nam. HTV luôn kiên 
định trong việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp tốt nhất cho người tiêu 
dùng Việt Nam.

Thị trường CNTT đang tăng trưởng với tốc độ nhanh. Sự ra đời của các 
công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ điện toán đám mây và lưu trữ dữ 
liệu lớn chính là các yếu tố quan trọng cho việc đổi mới và phát triển của 
ngành CNTT nói chung. 

Những công nghệ này đang định hình lại ngành công nghiệp CNTT và tạo 
ra những cơ hội kinh doanh to lớn hơn. Để thích ứng với những thay đổi 
mang tính cách mạng này, HTV tiếp tục đổi mới thông qua nhu cầu của 
khách hàng, tập trung vào sự phát triển các công nghệ hàng đầu để đáp 
ứng được các nhu cầu đó. 

Công ty mẹ
Thành lập vào năm 1987, Huawei là một trong những công ty tư nhân, 
nhà cung cấp giải pháp CNTT hàng đầu toàn cầu. Với mục tiêu xây dựng 
một thế giới kết nối và hành động như một công dân có trách nhiệm với 
xã hội, một nhà phát minh các sản phẩm dịch vụ viễn thông, và một đối 
tác chiến lược cho ngành công nghiệp.

Với hơn 180,000 nhân viên trên toàn thế giới, Huawei cam kết tạo ra giá 
trị tối đa cho các nhà khai thác mạng viễn thông, cho doanh nghiệp và 
người dùng. Giải pháp, sản phẩm và dịch vụ CNTT của Huawei đã được sử 
dụng tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn một phần ba 
dân số thế giới.
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Founded in 1993, NS BlueScope Vietnam Limited (BlueScope) is a flagship 
joint venture between two steel giant companies - Australia’s BlueScope 
Steel Limited and Japan’s Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. 
The joint venture initially valued at USD$1.36 billion has doubled based on 
current market price. The company operates as a subsidiary of BlueScope 
Steel, Ltd.

Centred in Ho Chi Minh City, Vietnam, BlueScope is the country’s leading 
manufacturers and distributors of various kinds of quality coated steel 
products, building components and pre-engineered buildings for the 
construction market.

BlueScope, one of the primary zinc-plated aluminium alloy steel 
manufacturers in Vietnam, has contributed significantly to not only 
Vietnam’s economy but the lives of the local Vietnamese people. The 
company currently operates three plants valued at a total USD$130 
million located in Vietnam’s different locations and employs over 200 
local employees. BlueScope has provided products and services for many 
leading constructions in Vietnam such as Metro supermarket chain, 
Vinamilk plants, Honda Vietnam factories, Noi Bai Airport and more.

BlueScope’s USD$105 million world-class flat steel metallic coating and 
painting facility in the southern province of Ba Ria-Vung Tau is recognised 
as the most state-of-the-art plant of its kind in ASEAN. As designed, each 
year the plant has the capacity to turn out 150,000 tonnes of metallic 
coated steel, 15,000 tonnes combination slitting line and 50,000 tonnes 
of pre-painted flat steel products carrying world’s renowned trademarks 
such as Colorbond® and Zincalume®. 

Some of the well-known brand names carried by BlueScope include LOK 
HI-TEN®, LYSAGHT SPANDEK HI-TEN®, LYSAGHT® Purlins made from ZINC 
HI-TEN® steel, LYSAGHT Ceidek®, LYSAGHT BONDEK®, LYSAGHT PEB LITE® 
and more.

Parent Company
BlueScope Steel Limited is a flat product steel producer with operations 
in Australia, New Zealand, Asia, the Pacific and North America. Its largest 
operating plant, an integrated steelworks at Port Kembla, New South 
Wales, Australia has an annual production close to 6 million tonnes of 
steel.

Headquartered in Melbourne, Australia, BlueScope Steel is publicly listed 
on the ASX as BSL. BlueScope Steel Limited employs 17,500 personnel at 
its 29 plants in 7 countries.

Được thành lập từ năm 1993, Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam 
(BlueScope) là công ty liên doanh của hai tập đoàn hàng đầu – Công 
ty TNHH thép BlueScope của Úc và Tập đoàn thép Nhật Bản Nippon & 
Sumimoto. Công ty liên doanh được định giá khoảng 1.36 tỉ USD trong 
những ngày đầu thành lập. Con số này hiện tại đã tăng trưởng gấp đôi 
dựa theo giá thị trường. Công ty hoạt động như một công ty con của 
Công ty TNHH thép BlueScope.

Với trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam, BlueScope là nhà sản xuất và phân 
phối hàng đầu của các sản phẩm thép tráng và phủ chất lượng cao, các 
bộ phận của tòa nhà và các khung thép tiền chế cho thị trường xây dựng. 

BlueScope là một trong những nhà sản xuất thép hợp kim nhôm mạ kẽm 
tại Việt Nam, đóng góp cho không chỉ sự phát triển của nền kinh tế Việt 
Nam mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 
địa phương. Công ty hiện đang điều hành ba nhà máy có tổng giá trị hơn 
130 triệu đô la Mỹ tại các địa điểm khác nhau tại Việt nam cũng như tạo 
việc làm cho hơn 200 lao động địa phương. BlueScope cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ cho nhiều công trình tại Việt Nam như siêu thị Metro, 
nhà máy Vinamilk, nhà máy Honda Việt Nam, Sân bay Nội Bài và các công 
trình khác.

Nhà máy sản xuất thép chất lượng đẳng cấp thế giới của BlueScope trị giá 
105 triệu USD tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được công nhận là nhà máy hiện 
đại bậc nhất khu vực ASEAN. Mỗi năm, nhà máy có thể sản xuất với sản 
lượng khoảng 150.000 tấn thép tráng phủ kim loại, 15.000 tấn đường cắt 
và 50.000 tấn thép phẳng sơn lót mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như 
Colorbond® và Zincalume®. 

Một số các thương hiệu nội tiếng của BlueScope có thể kể tới LOK HI-TEN®, 
LYSAGHT SPANDEK HI-TEN®, LYSAGHT® Purlins được làm từ thép ZINC HI-
TEN®, LYSAGHT Ceidek®, LYSAGHT BONDEK®, LYSAGHT PEB LITE®…

Công ty mẹ
BlueScope Steel là nhà sản xuất tấm thép hàng đầu tại Úc, New Zealand, 
châu Á, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Nhà máy vận hành lớn nhất của 
BlueScope là nhà máy sản xuất thép hợp nhất có trụ sở tại Port Kembla, 
New South Wales, Úc, với sản lượng hàng năm lên tối đa 6 triệu tấn thép.

Trụ sở chính đặt tại Melbourne, Úc, BlueScope Steel được niêm yết tại thị 
trường chứng khoán ASX dưới tên BSL. BlueScope Steel hiện đang tạo cơ 
hội việc làm cho khoảng 17.500 công nhân tại 29 nhà máy tại 7 quốc gia 
khác nhau trên toàn thế giới.
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The Birth of a Brand
Jaguar, a name associated with luxury branded vehicles, was created by 
the Swallow Sidecar Company founded by William Lyons and William 
Walmsley in 1922. The first car to bear that moniker was the 1935 SS Jaguar 
2.5l Saloon. Later the SS name was dropped and the Jaguar marque was 
born.

The Jaguar design was reinvigorated in the new millennium. The 
following two decades have breathed new life into the Jaguar family. 
Over the years, the company grew and in 2000 merged with Land Rover. 
Later the company was sold to Tata Motors who renamed it Jaguar Land 
Rover Limited in 2013.  

The Millennium Models
The 2006 XK was the first new Jaguar of the millennium. From the 
echoes of the Jaguar E-type in the grille and rear lights, to its innovative 
aluminium monocoque construction, the references to the great past 
Jaguars are there.  

The XJ is a design that aimed to get back to the exciting outlook of 1968. 
There are the nods to the XJ6, combined with unparalleled luxury and 
cutting edge technology. Now in its tenth iteration, the 2016 model year 
XJ continues to redefine luxury.

The F-TYPE is the true embodiment of the Jaguar marque. Its thrilling 
performance is coupled with design touches that both lead Jaguar 
forwards and hark back to its heritage, with a clear influence from E-type. 

The F-PACE is the first of Jaguar’s performance SUVs. Continuing the 
tradition of redefining segments, the creation of F-PACE is a step change 
which draws on the F-TYPE.

The I-PACE, Jaguar’s first electric vehicle, will deliver 700Nm instant 
torque, 400PS and 0-100km/h in around 4 seconds. It is expected to be 
available in 2019.

Exclusive Outlets
In Vietnam, Jaguar cars are available through three outlets: Royal 
Automotives – Saigon, Central and Hanoi. These outlets are under the 
umbrella of Dai A Imex Trading Co. Ltd. which is based in Ho Chi Minh City 
and the official importer for Jaguar and Land Rover cars for Vietnam.

Sự ra đời của một thương hiệu
Jaguar, thương hiệu gắn liền với những chiếc xe sang trọng của công ty 
Swallow Sidecar được thành lập bởi William Lyons và William Walmsley 
vào năm 1922. Thiết kế xe đầu tiên mang thương hiệu Jaguar chính là 
chiếc 1935 SS Jaguar 2.5l Saloon. Sau đó, ký hiệu SS bị bỏ đi và thương 
hiệu Jaguar chính thức ra đời.

Các thiết kế của Jaguar được tân trang lại trong khoảng thời gian đầu của 
thiên niên kỷ mới. Hai thập kỷ tiếp theo đã thổi một luồng sống mới tới 
gia đình Jaguar. Trải qua nhiều năm thành lập và phát triển, năm 2000, 
công ty chính thức sát nhập với nhà sản xuất Land Rover. Công ty sau đó 
được bán cho Tata Motors; người đã đổi tên công ty thành Jaguar Land 
Rover Limited vào năm 2013.  
 
Thiết kế mới
XK 2006 là chiếc Jaguar đầu tiên được ra mắt trong thiên niên kỷ mới. XK 
kế thừa Từ thành công vang dội của dòng Jaguar E bởi cơ chế tản nhiệt 
tốt, đèn hậu cải tiến, cùng cấu trúc kết cấu nhôm đơn khối, mọi điểm 
mạnh vốn vốn có của dòng Jaguar đều có thể được tìm thấy tại XK. 

XJ được thiết kế theo hơi hướng đặc trưng thịnh hành trong những năm 
1968. Một trong các mẫu xe nổi bật có thể kể đến XJ6, một sản phẩm 
tuyệt vời được kết hợp khéo léo giữa sự tinh xảo, đẳng cấp và công nghệ 
tiên tiến và hiện đại chưa từng có. Cùng với sự ra mắt của XJ đời thứ 10 
năm 2016, XJ tiếp tục định hình lại định nghĩa về dòng xe hơi cao cấp.

F-TYPE là hiện thân thực sự của dòng Jaguar cao cấp. Jaguar F-Type mang 
trong mình tinh hoa của dòng Jaguar với thiết kế sang trọng cùng với 
động cơ mã lực cao được kế thừa các đặc tính tốt đẹp của dòng E-TYPE.

F-PACE là mẫu xe đầu tay của Jaguar trong phân khúc SUV hạng sang. 
Tiếp tục truyền thống lâu dài của Jaguar nhằm đổi mới và định hình lại thị 
trường, sự ra đời của F-Pace là biểu trưng của công cuộc cách mạng của 
Jaguar, một bước tiến đột phá từ dòng F-Type.

I-PACE, là chiếc xe điện đầu tiên của Jaguar được trang bị động cơ mô 
men xoắn 700Nm, 400PS và có thể đạt được vận tốc từ 0 lên 100 km/h 
trong khoảng 4 giây. Dự kiến mẫu xe này được ra mắt vào năm 2019.

Cửa hàng độc quyền
Tại Việt Nam, xe ô tô Jaguar được trưng bày tại ba showroom: Royal 
Automotives tại Sài Gòn, miền trung và hà Nội. Các cửa hàng này được 
thành lập dưới sự quản lý của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Á với trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và là nhà phân phối chính 
thức các mẫu xe Jaguar và Land Rover tại thị trường Việt Nam.
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Motor Power
Established in October 2014, TC Motorcycles (Vietnam) Co., Ltd. (TCMCV) 
was formed to mark the official representation of Kawasaki motorcycles 
in the Vietnam market.

TCMCV is an extension of Tan Chong Motors (TCMH) which was founded 
in 1957. The parent company has been recognised for its 60 years of 
successful contribution to the automobile industry in Malaysia, Vietnam, 
Lao, Cambodia and Myanmar.

Besides being known for the Nissan car business, TCMH is also involved 
in other business sectors such as automotive component manufacturing 
(under APM group), distribution of trucks, forklifts and Kawasaki 
motorcycles in Vietnam.

TCMCV was appointed as an exclusive distributor of Kawasaki’s sport 
bikes and super sport bikes in Vietnam by Kawasaki Heavy Industries, Ltd, 
Japan, in 2015. And in just merely over 3 years, TCMCV has appointed 10 
dealers to set up 10 showrooms in Ho Chi Minh City, Hanoi City, Danang, 
Can Tho, Hai Phong and Long An.

These showrooms are positioned in strategic areas to serve and to capture 
local customers. Besides carrying out sales activities for the motorcycles, 
TCMCV also offers maintenance servicing and the provisioning of relevant 
and genuine Kawasaki spare parts. 

Kawasaki Motorcycles in Vietnam
Kawasaki motorcycles are manufactured by the Motorcycle & Engine 
Company, a division of Kawasaki Heavy Industries Ltd, a Japanese public 
multinational corporation formed in 1896. 

The company, which enjoys a highly reputable brand recognition globally, 
has manufacturing facilities established in countries such as Japan, 
Thailand, USA and Philippines which produce and supply various models 
of premium motorcycles all over the world including Vietnam.

2018 Stratagem
TCMCV anticipates 2018 to be a challenging year for the brand because 
more and more motorcycle brands are accelerating into the Vietnam 
market, especially the big bike segment. 

Nonetheless, TCMCV will continue to upkeep the good brand name of 
Kawasaki motorcycles in Vietnam and to meet the goal, the company has 
put into plans various activities such as planning for a number of convoy 
tours for local bikers and coffee gatherings in strategic locations to boost 
customer interactions to share their riding experiences or motorcycle 
accessories knowledge.

Động cơ xe 
Thành lập tháng 10 năm 2014, Công ty TNHH TC Motorcycles (Việt Nam) 
(TCMCV) đánh dấu sự xuất hiện chính thức của dòng xe Kawasaki tại thị 
trường Việt Nam.

TCMCV là sự mở rộng của công ty TNHH Máy công nghiệp Tan Chong 
(Việt Nam) – được thành lập vào năm 1957. Công ty mẹ được ghi nhận với 
những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự thành công của ngành công 
nghiệp tự động hóa trong suốt hươn 60 năm tại Malaysia, Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Myanma.

Bên cạnh việc được biết đến thông qua dòng xe ô tô Nissan, TCMH cũng 
tham gia vào các lĩnh vực khác như sản xuất linh kiện ô tô (trực thuộc tập 
đoàn APM), phân phối xe tải, xe nâng hàng và xe máy Kawasaki tại Việt 
Nam.

TCMCV được chỉ định là nhà phân phối độc quyền các loại xe thể thao và 
siêu xe thể thạo tại Việt Nam cho Kawasaki Nhật Bản vào năm 2015. Sau 
hơn 3 năm hoạt động, TCMCV đã bổ nhiệm 10 đại lý ủy quyền gây dựng 
hơn 10 showroom trưng bày sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và Long An.

Những phòng trưng bày này được mở tại các khu vực chiến lược để phục 
vụ và thu hút khách hàng địa phương. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt 
động phục vụ phân phối xe máy, TCMCV cũng cung cấp dịch vụ bảo trì và 
phụ tùng chính hãng cho dòng xe Kawasaki.

Xe máy Kawasaki tại Việt Nam
Xe máy Kawasaki được sản xuất bởi Công ty xe gắn máy & Động cơ, một 
công ty trực thuộc tập đoàn Kawasaki Heavy Industries, Nhật Bản được 
thành lập vào năm 1896. 

Công ty, với sự tín nhiệm của khách hàng trên toàn cầu, đã không ngừng 
phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa thông qua việc xây dựng các cơ sở 
sản xuất tại Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ và Philippines, sản xuất và cung cấp 
các dòng xe máy cao cấp ra toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Định hướng 2018
TCMCV hiểu rằng 2018 sẽ là một năm đầy thách thức cho chính mình bởi 
có rất nhiều thương hiệu xe gắn máy khác đang gia nhập vào thị trường 
Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc xe phân phối lớn.

Tuy nhiên, TCMCV sẽ tiếp tục giữ vững vị thế của thương hiệu Kawasaki tại 
Việt Nam; và để đạt được mục tiêu này, công ty đã lập ra các kế hoạch cụ 
thể trong năm như chiến dịch phượt trải nghiệm
xe cho các tay đua địa phương, các buổi giao lưu trao thưởng thức cà phê 
và trao đổi về xe tại các địa điểm chiến lược để tăng cường sự tương tác 
với khách hàng cũng như chia sẻ các kinh nghiệm cần thiết khi sử dụng 
xe hoặc cung cấp các thông tin về phụ tùng xe gắn máy.
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The Pride of Vietnamese Coffee
More than twenty years ago, in 1996, the Trung Nguyen Company was 
formed in Buon Me Thuot, a historic place for Vietnamese coffee. The 
founder set out to take on the world, with the ambitious goal of one day 
becoming the global leader in the sector. 
 
A milestone of 2016 was the birth of a new expression of excellent 
Vietnamese coffee – King Coffee – an expression of the passion for coffee, 
promising to continue the success from 20 years of experience, and 
leveraging the brand to a new level of premium quality and sophisticated 
style. 

CEO’s Commitments
Ms. Le Hoang Diep Thao is the founder and the CEO for Trung Nguyên 
Company which is headquartered in Singapore and Trung Nguyen Instant 
Coffee JSC (which has the ownership of Binh Duong and Bac Giang instant 
coffee factories, supplying both domestic and export markets).

In addition, Ms. Diep Thao is the co-founder and co-owner of TNG, a 
leading coffee group in Vietnam. Her decisiveness has directly contributed 
in making the growth and sustainable development of TNG to its current 
status. Ms. Diep Thao is the key person who brought the G7 coffee brand 
and the love of Vietnamese coffee to more than 60 countries across the 
world, in regions such as North America, Europe and Asia.

Ms. Diep Thao’s greatest vision is to see the proliferation of the Vietnamese 
brand in the world and to be able to see it compete with multinational 
brands on the same level in the coffee industry. She has always believed 
that the staff is the most valuable asset to the company, who can create 
successful breakthroughs to ensure sustainable developments in the 
business.

With a clear strategic vision and exceptional executional abilities from 
Ms. Diep Thao, Trung Nguyên has become a “precious gift from Vietnam”, 
conquering and capturing the hearts of the coffee lovers’ communities all 
around the world.

Từ Việt Nam vươn tầm thế giới
Người Việt Nam yêu hạt cà phê Việt, không phải vì đó là loại nông sản 
khiến cái tên Việt Nam vang danh trên thương trường thế giới, mà bởi 
trong mỗi hạt cà phê chất chứa tinh hoa, sự cần cù và tấm lòng chắt chiu, 
qua bao sương gió trên miền cao nguyên xa xôi mới cho ra đời những hạt 
cà phê thơm lừng và sánh đậm vị thời gian.

Người Việt Nam yêu hạt cà phê Việt, bởi những rẫy cà phê gắn liền với tuổi 
thơ, nụ cười và sự hạnh phúc của người nông dân. Đó chính là linh hồn, 
là lí do vì sao khoảnh khắc những hạt cà phê chín đỏ trên cành, rồi thơm 
lừng và tỏa khói trong lò rang hay theo những chuyến tàu đi khắp thế giới 
lại có sức mạnh lay động lòng người đến thế. 

Cam kết của giám đốc điều hành
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là người sáng lập và hiện đang giữ vai trò Tổng 
Giám Đốc của Công ty Trung Nguyên có trụ sở chính tại Singapore và 
công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên (đơn vị sở hữu 2 nhà máy 
cà phê hòa tan thuộc hàng lớn nhất khu Đông Nam Á gồm nhà máy Bình 
Dương và nhà máy Bắc Giang, chủ lực cung cấp cà phê hòa tan cho thị 
trường trong nước và xuất khẩu).

Bên cạnh đó, bà Diệp Thảo còn là đồng sáng lập và đồng sở hữu Tập đoàn 
Trung Nguyên (TNG), một tập đoàn cà phê hàng đầu Việt Nam. Bà có đóng 
góp mang tính quyết định trong việc làm nên sự lớn mạnh và phát triển 
bền vững của tập đoàn này như ngày hôm nay. Đặc biệt, chính bà là người 
đưa thương hiệu cà phê G7 đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới, trong đó có các thị trường tiêu thụ lớn như USA, Canada, Trung Quốc, 
Australia, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan.

Khao khát lớn nhất của tôi là đưa thương hiệu Việt ra thế giới, có thể 
ngang tầm và cạnh tranh với các công ty đa quốc gia trong ngành cà phê. 
Về sự thành công trong kinh doanh, bà tâm niệm phải dựa trên sự phát 
triển bền vững và xem đội ngũ chính là tài sản quý giá nhất của công ty, 
tạo sự đột phá trong kết quả kinh doanh.

Với tầm nhìn chiến lược và khả năng điều hành xuất sắc của bà Diệp Thảo, 
cà phê Trung Nguyên đã trở thành “món quà quý giá đến từ Việt Nam” 
chinh phục được tình cảm của cộng đồng những người yêu cà phê trên 
toàn thế giới.
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The Ideal Food Storage Solution
For more than 60 years, Tupperware has introduced a number of 
smart home appliances that save consumers’ time and money with 
optimum food preservation. Currently, Tupperware is one of the leading 
manufacturers of advanced technology, offering solutions for storage, 
processing and serving meals around the world.

The headquarters of Tupperware Brands is located in Orlando, Florida 
(United States). After only 10 years of business success in the United 
States, Tupperware expanded its business to Europe and other regions. 
Tupperware also has sales offices in Africa and Latin America in the 1970s. 

Tupperware Brands currently has more than 7,000 employees around the 
world. The quality, superior features and unique design of Tupperware 
are unified across the Tupperware global standard. Currently, Tupperware 
Vietnam distributes Tupperware products.

Community-Friendly
With its mission of protecting the health of individuals, families and the 
earth, Tupperware products are manufactured for long-term use, thus 
helping to minimize waste from single-use plastics, as well as providing 
cost-effective and environmentally-friendly solutions.

World Class
All Tupperware products are made from safe, non-toxic, non-carcinogenic 
ingredients that help protect the family’s health.

Materials and additives are used in accordance with the Food and Drug 
Administration (FDA) standards, the Japan Food Hygiene and Safety 
Association (JISC) and the Japan Cleaner Plastics Association (JHOSPA).

Towards a Better Future
At Tupperware, it is always quality products and environmental 
responsibility first. Tupperware always believe that what it does today will 
affect the future. Therefore, all of Tupperware Brands’ business philosophy, 
policies, and practices are built on the commitment to sustainable 
development in society as well as the environment.

Giải pháp lưu trữ thực phẩm lý tưởng 
Trong suốt hơn 60 năm, Tupperware đã cho ra đời nhiều sản phẩm gia 
dụng thông minh giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người tiêu dùng 
với các giải pháp bảo quản thực phẩm tối ưu. Hiện tại, Tupperware là một 
trong những nhà sản xuất dẫn đầu với công nghệ tiên tiến, mang đến các 
giải pháp về lưu trữ, chế biến và phục vụ bữa ăn gia đình trên khắp thế 
giới.

Trụ sở của Tập đoàn Tupperware Brands được đặt tại Orlando, Florida 
(Hoa Kỳ). Chỉ sau 10 năm kinh doanh thành công vượt trội tại Hoa Kỳ, 
Tupperware đã mở rộng hoạt động kinh doanh đến Châu Âu và các khu 
vực khác. Tupperware cũng có các văn phòng đại diện bán hàng tại Châu 
Phi và Châu Mỹ La Tinh vào năm 1970. 

Tập đoàn Tupperware Brands hiện có hơn 7000 nhân viên trên khắp thế 
giới. Chất lượng, tính năng vượt trội cùng thiết kế độc đáo của các sản 
phẩm thuộc tập đoàn Tupperware Brands được thống nhất theo tiêu 
chuẩn Tupperware toàn cầu. Hiện tại, Tupperware Việt Nam đảm nhiệm 
phân phối các sản phẩm thuộc nhãn hiệu Tupperware.
 
Vì cộng đồng
Bảo vệ sức khỏe từng cá nhân, gia đình và trái đất là sứ mệnh của chúng 
tôi. Sản phẩm Tupperware được sản xuất với mục đích sử dụng lâu dài, 
giúp giảm thiểu lượng rác thải từ các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, đồng 
thời là giải pháp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường tối ưu.

Đẳng cấp quốc tế
Tất cả sản phẩm của Tupperware được sản xuất từ nguyên liệu an toàn, 
không độc hại, không có chất gây ung thư, góp phần bảo vệ sức khỏe gia 
đình bạn.

Chất liệu và chất phụ gia được sử dụng theo tiêu chuẩn của Cục Quản lý 
Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA), Hiệp Hội Vệ Sinh An Toàn Thực 
Phẩm Nhật Bản (JISC), Hiệp Hội Nhựa Sạch Nhật Bản (JHOSPA).

Vì tương lai tốt đẹp hơn
Ở Tupperware, chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm và trách nhiệm 
với môi trường lên hàng đầu. Chúng tôi luôn luôn tin rằng những gì 
chúng ta làm hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Chính vì thế, tất cả 
triết lý kinh doanh, chính sách và hoạt động của Tupperware Brands đều 
được xây dựng dựa trên cam kết về sự phát triển bền vững cho xã hội và 
môi trường.
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