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ONE GREAT AWARD 
IS GOOD ENOUGH FOR YOUR BRAND. 
THE BRANDLAUREATE AWARDS!
- 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)

linkedin (www.linkedin.com/company/the-brandlaureate)
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THE Asia Pacific Brands Foundation

First and foremost, my heartiest 
congratulations to all the recipients of 
The BrandLaureate Special Edition World 
Awards Vietnam (Hanoi) 2018 Award! I am 
tremendously thrilled and elated to be 
able to celebrate with you as you take a 
step forward into the light.

Looking back, it seems rather 
extraordinary how one’s life journey can 
turn out to be. I visited Vietnam many 
times over the years. As a matter of fact, 
my earliest customer here was VNPT in 
1995 – a telecommunications Brand. Ever 
since, many great names have sprouted 
nationwide and these Brands have in one 
way or another contributed to Vietnam’s 
economic growth and spearheaded the 
Country Brand via world-class products 
and services. To revisit this nation today 
and witness the extent of transformation 
that has taken place over the years is 
indeed remarkable. As a Country Brand, 
Vietnam has indeed progressed by leaps 
and bounds over the last quarter century. 
And I can foresee that this momentum 
will only pick up as the pendulum swings!

Over and above this, I am pleased that the 
lifestyle of Branding has taken a strong 
root in Vietnam today. Being the world’s 
sole Brands and Branding foundation, 
it is the ongoing Mission of the Asia 
Pacific Brands Foundation (APBF)/(Now) 
The World Brands Foundation (TWBF) to 
encourage the development of strong 
and successful Brands globally through 
Best Branding Practices. I sincerely trust 
that Vietnam has enormous potential to 
become a leading economic powerhouse 
in the future and it is beyond a doubt 
that all of you are already seeing to this 
– to the best of your abilities – even at 
the present. I encourage and urge you 
to continue with your efforts. In fact, let 
this be the one and only time you let 

your guard down so as to partake in the 
full extent of this gala; after which you 
will become all the more vigilant in your 
endeavours. Remember, take from me. 
Your efforts move and extend further than 
the confines of your individual Brands or 
areas of focus and expertise. For what is 
essentially happening is each and every 
advancement you make individually 
is actually a notch up for your Country 
Brand when viewed as a whole. And like 
how the humble mustard seed can sprout 
and grow into a fine and mighty tree, 
the Foundation recognizes the potential 
in each and every one of you called to 
the limelight of fineness here on this 
occasion! I can only urge you to navigate 
forward with this concept in mind.

The Foundation views and appreciates 
Brands not just from a national and 
regional vantage, but a global one as well. 
Hence, the APBF)/(Now) TWBF assures you 
that you can always count on it to provide 
guidance and counsel for your Branding 
needs. After all, The BrandLaureate 
is no run-of-the-mill award. With the 
inauguration The BrandLaureate Awards 
in 2006, the Foundation has become 
entrenched as the foremost Brands and 
Branding Award in the universe – received 
by top global Brands and personalities 
from every corner of the globe – including 
the likes of country leaders and celebrity 
statesmen. And you are now accepted 
amongst such fine specimen of high-
achievers and pacesetters. Well done!

Tan Sri Rainer Althoff
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Some claim to have the ‘King Midas’ Touch’ 
as in anything they come to contact with 
turns to gold. As what is precious may 
differ from one person to the next, I have 
a different gift: Where I stand becomes 
the prime nucleus of Branding! Today, 
I boldly set my feet upon the rich and 
bountiful soil of Hanoi, Vietnam. I sense 
the gravitational pull from deep within 
the sphere of Brands and Branding 
core amalgamating and enabling the 
gravitation of sublime Brands towards 
one another – a congregation in such 
a fashion as never witnessed by living 
human eyes!

It is an untold honour to host an Awards 
Gala event here in this rapidly booming 
nation. I can attest that Branding is a 
lifelong journey. As all the evidence 
suggests, your valiant efforts have 
groomed your Brands to become 
absolutely deserving of recognition 
as the most prestigious Brands in your 
home country and inevitably, universally. 
You represent the best of your country 
by your country and for your country. I 
have a natural knack for the ‘sensing’ of 
greatness – a skill honed from years of 
experience in the Awards and Branding 
arenas – and I can tell when the right 
Brands have been called to the table. Let 
me reiterate my former avowal here: You 
Are The Brand!

You really are! After all, 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. Perchance 
there may be periods when the world 
becomes overshadowed by geopolitical 
constraints and environmental mishaps. 
A strong Brand will have the innate ability 
to overcome such odds by preparing 
from the onset.

And to all of you who are Brand Owners, 
Brand Leaders and Brand Custodians, you 
have to be more than a commonplace 
Brand – you have a responsibility to 
evolve into a Country Brand. This is to 
elevate the status of Vietnam in the eyes 
of the universal sphere. There will come a 
day when the admiration for homegrown 
Brands are so high that the very fact 
a Brand originates from Vietnam will 
already assure it a place of high esteem in 
the world –thereby giving it a far superior 
launch pad from which it can embark 
upon its exhilarating odyssey of Branding!

My feet give me good vibes. I feel it in the 
earth. The land sings an invisible tune of 
potential – potential for greater things. I 
come bearing great news from the Asia 
Pacific Brands Foundation (APBF)/(Now) 
The World Brands Foundation (TWBF): 
You are not alone in your quest. Be 
encouraged, for the Foundation is with 
you every step of the way. Your success is 
our dream-come-true milestone! For what 
it ultimately symbolizes is the widespread 
dissemination of the idea of Branding 
and the vitality of Brands as a whole and 
how it impacts the implicit mechanics of 
the world; be it as a lifestyle, awareness 
or in the mode of doing business thereby 
reaching and touching the planet super 
efficiently and in an impactful manner.

Allow me to end by cheering for all the 
winners of The BrandLaureate Special 
Edition World Awards Vietnam (Hanoi) 
2018. And remember…this is actually not 
the end but only the beginning!

Dr. KK Johan

PRESIDENT’S MESSAGE

DR. KK JOHAN
PRESIDENT

THE BRANDLAUREATE

The Asia Pacific Brands Foundation (APBF)/
(Now) The World Brands Foundation 
(TWBF) is proud to congratulate all the 
winners of The BrandLaureate Special 
Edition World Awards Vietnam (Hanoi) 
2018!

In the past, I have shared that the Award 
should add value to your Brand and the 
Trophy is not just a symbol of success 
that is merely displayed on the shelf of 
your administrative center with no other 
practical utility. Consider this celebration 
of success as a long-term investment for 
your Brand. When the going gets tough, 
you will derive tremendous strength 
to go on by simply looking at your past 
successes and be reminded of how far 
you have come.

The future is needless to say uncertain. But 
it can be also rewarding when we are duly 
prepared. For instance, The Asia Pacific 
Brands Foundation (APBF)/(Now) The 
World Brands Foundation (TWBF) hosting 
an Awards ceremony over here in Hanoi 
is an accomplishment. This comes after 
years and years of diligence and going 
against the tide. Ultimately, it marks the 
fruition of a Branding move that started 
over a decade ago in the Asia Pacific 
manifesting its reach this far up, impacting 
market leaders and representatives who 
signify the best of Vietnam’s brands 
and that of your respective industries in 
the nation. Furthermore, winning this 
Award is extraordinary as it signifies your 
entry into the esteemed league of The 
BrandLaureate – an elite confederacy 
which boasts of the world’s best Brands 
and with this Award!

The Foundation sincerely hopes that your 
organization and you will be catapulted 
to do more and go even further for your 
brands. 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 

rivalry. There may be bleak times in the 
future when the freedom and systems 
that we take for granted may fail. During 
such times, your shining Brands become 
the collective light for the world to see 
and draw hope from. Even in such times, 
this recognition ensures that you remain 
the ‘go to’ Brands – come what may. After 
all, Branding is a 24/7 way of life and as 
Brand Leaders, it is all the more important 
that you must secure your leadership 
positioning. Furthermore, 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.

Continue to invest in your Brand and it will 
automatically take care of your business. 
This investment should trickle down deep 
throughout the organization. Moving in 
unison, your Brand will be able to attain 
what once seemed impossible. Have a 
strong succession plan in order. Think 
outside the box. Make Branding your 
perpetual organizational mantra. Let it 
be the pulse of each and every individual 
involved in the inner-workings of the 
Brand – in short a cause for subliminal 
meditation that propels the Brand to 
destinies of glory – into the quadrants of 
Country and Timeless Brands itself!

Once again, allow me to usher you into a 
new state of Brand existence. Henceforth, 
your Brand’s life force is expanded 
beyond quantifiable limits. I implore 
you to recalibrate your perception to 
match this new resonance. In hindsight, 
‘Congratulations’ may be too small a word 
compared to the full significance of this 
blessed occasion… Bravo!

Chew Bee Peng

CHEW BEE PENG
Chief executive officer

THE BRANDLAUREATE

CEO’S MESSAGE



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 honor 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 industries
•	 Recognized 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.
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The BrandLaureate Special Edition World Awards launched 
in Hanoi on October 16, 2018. The gala dinner was held 
at the JW Marriott Hotel, Hanoi, Vietnam where over 400 
guests comprising corporate leaders, brand owners and 
leading personalities were in attendance.

With the theme, “Brand Inspires”, the Award is reserved 
only for the deserving few and the crème de la crème 
of brands. It is exclusively reserved for the top and 
leading brands in Vietnam that have successfully built 
their brands to be the best in their respective field. 

The first The BrandLaureate Special Edition World 
Awards was held in Kuala Lumpur in 2015 followed by 
Ho Chi Minh city, Vietnam in 2017 and in Singapore in 
October, 2018. This prestigious endeavour moves on to 
other cities in the world in its bid to honour brands that 
have mastered the art of branding and inspire brand 
excellence in timeless resonance.

During the night, more than 30 companies and 
individuals received The BrandLaureate Awards. The 
first Award presentation was The BrandLaureate Grand 
Prix D’Excellence Brand Leadership Award to the King 
of Banking, Tan Sri Dato’ Sri Teh Hong Piow, Founder & 
Chairman of Public Bank Berhad. This award honored him 
as an outstanding and visionary leader who has successfully 
built the Public Bank brand to great success. 

Next was the presentation of The BrandLaureate Country 
Branding Award to Vietnam Football Federation for its 
efforts in championing football as a national sport 
and developing the football team to become the 
leading team in the region. It was the followed by 
The BrandLaureate Special Edition World Awards 
– Premier Corporate Brand Awards. This award is 
awarded to corporate brands that are industry 
leaders and have sustained the test of times with 
its strong leadership and innovative strategies. 
Meanwhile, 10 companies received The 
BrandLaureate Certificate of Recognition which 
is to recognize the efforts and commitment of 
companies that have build their brand.

For full winners listing, please visit 
www.thebrandlaureate.com  
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YOUR NATIONAL BRAND IS 
YOUR OWN BRAND IDENTITY, 
THE BRAND OF VIETNAM, 
TAKE PRIDE IN IT
- DR. KKJOHAN

Grand Prix 
D’Excellence

Brand Leadership 
Award

the brandlaureate 

special edition world awards 2018
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A Distinguished Career in Banking
Tan Sri Dato’ Dr Teh Hong Piow is quite literally a giant in financial circles in his home country of 
Malaysia, having founded Public Bank Bhd and successfully steering it to what it is today - one 
of the nation’s most formidable financial institutions with an unenviable track record and a 
reputation for prudent financial investments. 

Honouring Success
Teh began his banking career in 1950 and has 68 years’ experience in the banking and 
finance industry. At the age of 35 in 1965, he founded Public Bank which went on to become 
one of the most profitable banks in the country. He was re-designated as chairman of Public 
Bank and chairman of Public Bank Group with effect from 1 July 2002. Teh recently retired 
as head of the Group and the group said in recognition of his par excellence contributions 
to Public Bank over the past 51 years, he will be bestowed the title of chairman emeritus on 
January 1, 2019 Teh will stay on as adviser and provide guidance to support the continued 
growth of Public Bank and the Public Bank group.

Such recognition is not limited to his home country as his achievements were also recently 
lauded by the Vietnamese banking sector. Teh is the first foreign banker in Vietnam to be 
awarded the ‘Medal for the Development of Vietnam Banking Industry”. The prestigious 
award comes with a medal and certificate personally signed by the governor of the State 
Bank of Vietnam.

The award was another feather in Teh’s long list of accolades and recognition of his exemplary 
commitment to excellence and lifetime dedication to the banking industry in the Asian 
region.

Strategic Growth
Public Bank Vietnam, formerly known as VID Public Bank, was one of the first joint-venture 
banks in Vietnam established in 1991 with equal stake JV between Bank for Investment 
and Development of Vietnam and Public Bank Bhd. The bank commenced its operations 
in May 1992 and has seen its growth mirror that of its Malaysian counterpart, with financial 
prudence and astute investments being its calling card. 

“Public Bank’s operations in Vietnam, despite still being a small contributor to the group’s 
profit currently, is also a key focus of the group’s overseas business growth strategy,” says Teh. 
He said that since Public Bank Vietnam Ltd became a wholly-owned foreign unit of the group 
in 2016, the group has been strengthening its presence in Vietnam. He said in the medium 
term, the group is targeting to build a wide network of about 40 branches in Vietnam. “This 
will further strengthen the group’s foothold in the Indochina market, particularly in Vietnam, 
in addition to Cambodia. From seven branches in 2015, PBVN has expanded to a network 
of 18. This year, there will be further opening of eight new branches, subject to regulatory 
approval,” he added.

This highlights the zest that Teh still possess for his chosen field despite officially stepping 
down as chairman of the Group. His invaluable experience is still crucial in Public Bank’s 
efforts to further consolidate its position of strength in Vietnam. For his tenacity and vision 
in successfully importing the Public Bank brand to Vietnam, the BrandLaureate honours Teh 
with Grand Prix D’Excellence Brand Leadership award. 

Sự nghiệp nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng 
Ngài Tan Sri Dato’ Dr Teh Hong Piow thực sự là một “người khổng lồ” trong 
giới tài chính tại Malaysia, ông đã thành lập Ngân hàng Public Bank Berhad 
và phát triển cho đến bây giờ để trở thành một trong những tổ chức tài 
chính lớn mạnh nhất của quốc gia với bề dày thành tích và danh tiếng 
trong các khoản đầu tư tài chính khôn ngoan.

Tôn vinh thành công
Ngài Teh bắt đầu làm việc trong lĩnh vực ngân hàng từ năm 1950 và có 68 
năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng. Năm 1965 ở tuổi 35, 
ông thành lập Ngân hang Public bank và khiến ngân hàng này liên tiếp trở 
thành một trong những ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong cả nước. 
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2002, ngài Teh được bổ nhiệm lại làm Chủ tịch 
Ngân hàng Public Bank và Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Public Bank. Gần 
đây, ngài Teh đã nghỉ hưu với tư cách là người đứng đầu của Tập đoàn. Để 
ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ngài Teh cho Ngân hàng Public 
Bank trong 51 năm qua, Ngân hang đã trao danh hiệu Nguyên Chủ tịch 
Public Bank vào ngày 1 tháng 1. Ngài Teh sẽ tiếp tục làm cố vấn cho ngân 
hàng để hỗ trợ cho sự phát triển ngày một nhanh của Ngân hàng Public 
Bank và tập đoàn.

Sự vinh danh với những đóng góp của ngài Teh không chỉ dừng lại ở quê 
nhà Malaysia mà gần đây ngân hàng Việt Nam cũng dành những lời ca 
ngợi cho cống hiến của Ngài. Ngài Teh là người nước ngoài đầu tiên hoạt 
động trong lĩnh vực ngân hàng được Việt Nam trao tặng ‘’Huy chương vì 
sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam’’. Giải thưởng uy tín với huy 
chương và giấy chứng nhận cá nhân được ký bởi Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam.

Giải thưởng trên đóng góp vào danh sách các giải thưởng và chứng nhận 
về sự xuất sắc và cống hiến trọn đời cho ngành ngân hàng của ngài Teh ở 
khu vực châu Á.

Tăng trưởng chiến lược
Public Bank Vietnam, tiền thân là VID Public Bank, là một trong những 
ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập năm 1991 
với cổ phần chia đôi giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và 
Ngân hàng Public Bank Bhd. Ngân hàng bắt đầu hoạt động vào tháng 5 
năm 1992, tăng trưởng song song cùng với ngân hàng đối tác tại Malaysia 
bằng sự thận trọng và sắc sảo về đầu tư tài chính.

Ngài Teh cho rằng: ‘’Các hoạt động của Ngân hàng Public Bank tại Việt 
Nam, mặc dù vẫn chỉ là đóng góp nhỏ cho lợi nhuận của nhóm Ngân hàng 
Public Bank hiện tại, nhưng cũng là điểm trọng tâm trong chiến lược tăng 
trưởng kinh doanh tại nước ngoài của nhóm’’. Ngài còn cho biết kể từ khi 
Public Bank Vietnam trở thành đơn vị nước ngoài thuộc sở hữu của tập 
đoàn vào năm 2016, tập đoàn đã ngày một chứng tỏ sự phát triển tại Việt 
Nam. Ngài cho biết trong trung hạn, tập đoàn đang hướng đến mục tiêu 
xây dựng một mạng lưới rộng lớn gồm khoảng 40 chi nhánh tại Việt Nam. 
Thêm vào đó, Ngài cũng tự tin cho rằng: ‘’Ngân hàng Public Pank tại Việt 
Nam sẽ tiếp tục củng cố vị trí của Tập đoàn trên thị trường Đông Dương, 
đặc biệt là ở Việt Nam, ngoài Campuchia ra. Từ7 chi nhánh trong năm 
2015, PBVN đã mở rộng thành một mạng lưới gồm 18 chi nhánh. Và sẽ có 
thêm 8 chi nhánh mới trog năm nay theo phê duyệt của cơ quan quản lý’’.

Điều này càng chứng tỏ thêm niềm say mê với lĩnh vực mà Ngài Teh luôn 
theo đuổi mặc dù đã chính thức từ chức Chủ tịch Tập đoàn. Kinh nghiệm 
vô giá của ngài là một phần vô cùng quan trọng trong nỗ lực của Ngân 
hàng Public Bank để củng cố hơn nữa vị thế của mình tại Việt Nam. Với sự 
kiên trì và tầm nhìn của mình trong việc mua lại thành công thương hiệu 
Public Bank vào Việt Nam, BrandLaureate vinh danh Teh với giải thưởng 
Lãnh đạo thương hiệu xuất sắc. 

YBhg Tan Sri Dato’ Seri Dr. Teh Hong Piow
Founder & Chairman

Public Bank

Grand Prix D’Excellence
Brand Leadership Award 2018

in Banking
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COUNTRY BRANDING AWARD
Vietnam Football Federation

(for successfully emerging as a 
fast-developing football nation 

in Asia)

then published in 1925 by a local Vietnamese doctor named Pham Van 
Tiec to attract the interest among Vietnamese youngsters.  By 1928, the 
Vietnamese had established the Annamite Sports Bureau and in the same 
year they sent a Vietnamese football team to compete in Singapore. 
More local football clubs then established in both northern and southern 
Vietnam although it was not until after the World War II that football clubs 
in the region started to become more organised. It was the time Vietnam 
played their first ever international match, against Korea in Saigon which 
they lost 2–4.

Despite these early roots, football in Vietnam suffered from many setbacks. 
The years during the Ciivil War saw development halted. Also, for many 
years prior to that, two separate football federations existed governing 
the sport in the north and south before a unified body was formed in 1989 
- the Vietnamese Football Federation (VFF). Two years later, the reunified 
Vietnamese national team finished third in its first Tiger Cup appearance 
before losing as hosts in the final in 1998. 

Regional Success

The VFF has successfully hosted a number of high profile regional 
tournaments, including the 2007 AFC Asian Cup (co-host), which has 
further boosted the game’s profile. It has successfully managed the 
domestic league - All Vietnam Football Championship - which has 
produced high quality players to represent the country.

VFF’s success can be gauged by the national team recently adding 
a second AFF Championship in 2018 to go with its earlier success in 
2008. More importantly, the VFF is making important inroads at youth 
development and its efforts are being rewarded as players of a higher 
calibre begin to come through the ranks. Through VFF’s continued and 
vigorous efforts, the national team is now a regular competitor at the 
latter stages of regional tournaments and has seen its FIFA ranking rise 
steadily over the years.

For its achievements in overcoming incredible obstacles in a relatively 
short period of time, the VFF fully deserves the BrandLaureate’s Country 
Branding Award for successfully establishing Vietnam as a regional 
footballing power house. 

Giant Strides

Legendary Liverpool manager Bill Shankly once famously quipped that 
football was not a matter of life and death but it was far more important 
than that. It should come as no surprise that many football fans in 
Vietnam hold such a view on the beautiful game. After all, unlike many 
other similar football-mad nations, Vietnam has had a long history given 
its introduction by the French as far back as 1896. 

Long Heritage

In the beginning, football was played principally by French civil servants, 
merchants and soldiers. But recognizing the power of the sport, the 
French encouraged the local populace to develop further interest in 
football as a means of diverting their attention from politics. The sport 
found initial popularity in the northern and central regions. On 20 July 
1908, the newspaper Southern Luc Tan Van reported the match between 
two local Vietnamese teams for the first time. A first football guidebook 
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GIẢI THƯỞNG THƯƠNG 
HIỆU QUỐC GIA 

 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
(nhờ thành công trong việc trở thành một 

trong những quốc gia có nền bóng đá phát 
triển nhanh nhất ở Châu Á)

Mặc dù ra đời từ sớm nhưng bóng đá Việt Nam vẫn phải chịu nhiều thất 
bại. Những năm tháng đương đầu với Nội chiến đã làm cho bóng đá Việt 
Nam phát triển chậm chạp hơn. Hơn thế nữa, nhiều năm trước đó, hai 
liên đoàn bóng đá riêng biệt đã được thành lập, quản lý và tổ chức ở phía 
Bắc và phía Nam của đất nước; mãi đến năm 1989 một cơ quan thống 
nhất bóng đá Việt Nam gọi là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới được 
thành lập. Hai năm sau đó, lần đầu tiên tham dự giải Tiger Cup, đội tuyển 
quốc gia Việt Nam đã giành được vị trí thứ ba và để thua trước trận chung 
kết được tổ chức tại Việt Nam vào năm 1998.

Thành công trong khu vực
VFF đã tổ chức thành công một số giải đấu khu vực có quy mô lớn, bao 
gồm cả AFC Asian Cup 2007 (đồng chủ nhà), điều này đã góp phần thúc 
đẩy sự lớn mạnh của môn thể thao vua này. Liên đoàn đã tổ chức thành 
công các giải đấu trong nước – All Vietnam Football Championship - nơi 
đã sản sinh ra những cầu thủ chuyên nghiệp để đại diện cho bóng đá 
nước nhà.

Thành công của VFF được điểm lại khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đã 
một lần nữa vô địch AFF vào năm 2018 tiếp nối với thành công năm 2008. 
Quan trọng hơn, VFF đang có những bước tiến quan trọng trong việc phát 
triển tài năng các cầu thủ trẻ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi 
các cầu thủ quốc gia lần lượt đạt được những kết quả cao trong các trận 
cầu. Thông qua những nỗ lực liên tục và mạnh mẽ của VFF, đội tuyển quốc 
gia hiện là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong các lượt trận tranh hạng và 
thứ hạng FIFA của Việt Nam cũng đã tăng dần trong các năm qua.
Với những thành tựu đáng kinh ngạc khi vượt qua những trở ngại khó 
khăn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, VFF hoàn toàn xứng 
đáng với Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia BrandLaureate khi đã thành 
công đưa Việt Nam trở thành một cường quốc bóng đá trong khu vực.

Những cú vươn mình vượt trội

Huấn luyện viên huyền thoại của Liverpool, Bill Shankly, từng nổi tiếng 
với câu nói bất hủ rằng bóng đá không chỉ là vấn đề giữa sự sống và cái 
chết mà nó còn quan trọng hơn thế rất nhiều. Không có gì ngạc nhiên 
khi nhiều người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam cũng giữ quan điểm như 
Bill Shankly về bộ môn thể thao vua này. Xét cho cùng, không giống như 
nhiều quốc gia điên cuồng vì bóng đá khác, Việt Nam đã có một lịch sử lâu 
dài kể từ khi được người Pháp du nhập vào năm 1896.

Lịch sử lâu đời

Thời kì đầu, bóng đá chỉ được chơi chủ yếu bởi công chức, thương nhân 
và binh lính Pháp. Nhưng khi người Pháp nhận ra sức mạnh của môn thể 
thao này, họ đã khuyến khích người dân địa phương dành nhiều sự chú 
ý và phát triển hơn nữa bộ môn thể thao vua này thay vì quan tâm vào 
các vấn đề chính trị. Ban đầu bóng đá chỉ phổ biến ở miền Bắc và miền 
Trung Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1908, tạp chí Lục Tỉnh Tân Văn 
ở miền Nam lần đầu tiên đưa tin về trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam. 
Sau đó vào năm 1925 để thu hút sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam, cuốn 
sách hướng dẫn chơi bóng đá đầu tiên đã được xuất bản bởi một bác sĩ 
người Việt tên là Phạm Văn Tiếc. Đến năm 1928, Cục Thể thao An Nam đã 
được thành lập và cùng năm đó, họ đã cử một đội bóng đá Việt Nam đến 
thi đấu tại Singapore. Nhiều câu lạc bộ bóng đá địa phương sau đó được 
thành lập ở cả miền bắc và miền nam Việt Nam; mặc dù phải đến sau Thế 
chiến thứ II, các câu lạc bộ bóng đá trong khu vực mới bắt đầu trở nên có 
tổ chức hơn. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt chân ra trường quốc tế 
là ở trận đấu với Hàn Quốc diễn ra tại Sài Gòn, khi đó Việt Nam thua Hàn 
Quốc với tỉ số 2-4.
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Premier Corporate Brand
Automotive - Passenger Cars

A Lion’s Share
Toyota Motor Corporation is the sixth largest company in the world by 
revenue and employs 364,445 staff worldwide. It is also the second largest 
automotive manufacturer and is the world’s first to introduce more than 
10 million vehicles per year, which it has consistently done since 2012. In 
that same year, Toyota also announced that its 200-millionth vehicle was 
running off its assembly line.

Toyota is the world’s market leader in sales of hybrid electric vehicles, and 
one of the largest companies to encourage the mass-market adoption 
of hybrid vehicles across the globe. Toyota is also a market leader in 
hydrogen fuel-cell vehicles. Cumulative global sales of Toyota and Lexus 
hybrid passenger car models achieved the 10 million milestone in January 
2017. Its Prius family is the world’s top selling hybrid nameplate with over 
6 million units sold worldwide as of January 2017.

MPV King
In its home country of Japan, Toyota is the largest-listed company by 
market capitalization, which was worth twice as much as its closest 
competitor, and by revenue. It is thus no surprise such dominance is 
reflected in Vietnam, where the ever popular Innova model having a lion’s 
share of the medium MPV segment with a whopping 94%!

Over 22 years of operation in Vietnam, Toyota Motor Vietnam (TMV) 
has received the support and trust of more than 518,000 customers in 
Vietnam thanks to high quality, environmentally friendly products that 
meet the needs of the Vietnamese consumers and professional customer 
service. Together with the system of 56 dealers, branches and authorized 
Service Stations in 26 provinces and cities across the country, equipped 
with modern facilities, operating under the standard process of Toyota 
global, well-trained staff, up to now, there have been more than 10 million 
turns of service for warranty, maintenance and repair services and others. 
In particular, thanks to the trust of customers, in 2018, TMV was evaluated 
the No. 1 position in terms of SSI and CSI by JD. 

Great Corporate Citizen
In addition, TMV also focuses on human resource development, by 
providing stable work for more than 42,000 employees who are currently 
working at TMV as well as in dealer and supplier network (including more 
than 1,900 employees at TMV). Every year, TMV always fulfills its obligation 
to pay taxes to the state budget, with a total tax amount of up to nearly 
7.7 billion US dollars. Moreover, TMV strives to carry out many meaningful 
activities to contribute positively to the community in the areas of 
traffic safety, education - training and human resource development, 
environment and culture - society.

How the Toyota brand has grown, not just in Vietnam, but the world over 
is a far cry when Kiichiro Toyoda created an automobile branch as a spinoff 
from his father’s company Toyota Industries in the 1930s. From creating 
a basic engine for a passenger saloon in 1936, Toyota now produces 
vehicles under five brands, including the Toyota brand, Hino, Lexus, 
Ranz, and Daihatsu. It also holds a 16.66% stake in Subaru Corporation, a 
5.9% stake in Isuzu, a 5.5% stake in Mazda, as well as joint-ventures with 
two in China (GAC Toyota and Sichuan FAW Toyota Motor), one in India 
(Toyota Kirloskar), one in the Czech Republic (TPCA), along with several 
“nonautomotive” companies.

Thị phần khổng lồ
Toyota Motor Corporation là công ty đa quốc gia đứng thứ sáu trên toàn thế 
giới về doanh thu và số lượng nhân viên quốc tế lên đến 364.445. Đây cũng 
là nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai và là công ty đầu tiên trên thế giới cho ra 
mắt hơn 10 triệu xe mỗi năm. Điều này đã được thực hiện liên tục kể từ năm 
2012. Trong cùng năm đó, Toyota cũng chính thức thông báo xuất xưởng 
chiếc xe ô tô thứ 200 triệu.

Toyota là công ty dẫn đầu thị trường thế giới về doanh số bán xe điện hybrid 
(xe điện lai) và khuyến khích sử dụng xe điện hybrid trên toàn cầu. Đồng 
thời là công ty dẫn đầu về xe chạy pin nhiên liệu hydrogen. Doanh số tích 
lũy toàn cầu của các dòng ô tô con hybrid Toyota và Lexus đã đạt mốc 10 
triệu vào tháng 1 năm 2017. Sản phẩm xe Prius family là nhãn hiệu xe hybrid 
bán chạy nhất thế giới với hơn 6 triệu chiếc đã được bán trên toàn thế giới 
tính đến tháng 1 năm 2017.

Vua của dòng xe đa đụng (MPV)
Tại quê nhà Nhật Bản, Toyota là công ty niêm yết lớn nhất theo doanh thu 
và theo vốn hóa thị trường - có giá trị gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh gần 
nhất. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ưu thế của họ được thể hiện rõ tại 
Việt Nam - nơi dòng xe Innova phổ biến có thị phần lớn nhất trong phân 
khúc MPV bình dân với con số khổng lồ 94%!

Hơn 22 năm hoạt động tại Việt Nam, Toyota Motor Việt Nam (TMV) đã nhận 
được sự ủng hộ và tin tưởng của hơn 518.000 khách hàng nhờ vào các sản 
phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng Việt Nam và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Cùng với 
hệ thống 56 đại lý, chi nhánh và Trạm dịch vụ Ủy quyền tại 26 tỉnh thành 
trên cả nước, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, hoạt động theo quy trình 
tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản. 
Cho đến nay, đã có hơn 10 triệu lượt sử dụng dịch vụ bảo hành, bảo trì và 
sửa chữa và các dịch vụ khác. Đặc biệt, nhờ vào sự tin tưởng của khách hàng 
mà TMV đã được JD Power - công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, chuyên 
thực hiện khảo sát về sự hài lòng của khách hàng trong nhiều ngành công 
nghiệp khác nhau đánh giá là đơn vị dẫn đầu về cả chỉ số hài lòng khách 
hàng trong lĩnh vực bán hàng (SSI) và lĩnh vực dịch vụ hậu mãi (CSI) năm 
2018.

Công dân tiêu biểu
Ngoài ra, TMV cũng tập trung vào phát triển nguồn nhân lực qua việc cung 
cấp công việc ổn định cho hơn 42.000 nhân viên hiện đang làm việc tại TMV 
cũng như trong mạng lưới đại lý và nhà cung ứng (gồm hơn 1.900 nhân 
viên). Hàng năm, TMV luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách 
nhà nước, với tổng số tiền thuế lên tới gần 7,7 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, TMV 
luôn nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa để đóng góp tích cực cho 
cộng đồng trong lĩnh vực an toàn giao thông, hỗ trợ giáo dục - đào tạo và 
văn hóa - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, và bảo vệ môi trường.

Làm thế nào mà thương hiệu Toyota đã phát triển vượt xa để lại khoảng 
cách lớn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn thế giới khi mà Kiichiro 
Toyoda chỉ tạo ra một chi nhánh ô tô - công ty con của Toyota Industries vào 
những năm 1930. Từ việc tạo ra động cơ cơ bản cho một chiếc saloon vào 
năm 1936, Toyota hiện sản xuất xe dưới năm thương hiệu gồm Toyota, Hino, 
Lexus, Ranz và Daihatsu. Công ty cũng nắm giữ 16,66% cổ phần của tập 
đoàn Subaru, 5,9% cổ phần của Isuzu, 5,5% cổ phần của Mazda, cũng như 
liên doanh với hai công ty ở Trung Quốc (GAC Toyota Quảng Châu và FAW 
Toyota Motor Tứ Xuyên), một ở Ấn Độ (Toyota Kirloskar), một ở Cộng hòa 
Séc (TPCA), cùng với một số công ty “không liên quan đến ô tô”.
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Premier Corporate Brand
Airlines

Wings of A Lotus
 From a small humble fleet of just five planes offering only domestic flights, 
Vietnam Airlines have grown in leaps and bounds since its inception in 
1956. The major milestone was when it was officially established as the 
country’s national flag carrier in April 1993, with the formation of Vietnam 
Airlines Corporation which gathered 20 aviation enterprises and the 
airline itself as the core business. 

A New Corporate Identity
On October 20 2002, Vietnam Airlines introduced the Golden Lotus brand 
and corporate identity that symbolized its dramatic progress towards 
becoming a world-class airline. The launch represented a complete re-
positioning of brand strategy for Vietnam Airlines, coupled with significant 
improvements to its infrastructure, operations and fleet.

The delivery of Vietnam Airlines’ first “state-of-the-art” B777 in 2003 
also marked a true revolution in the airline’s fleet modernization. Now, 
Vietnam Airlines operates one of the most modern fleets in the region 
with the average age of planes in the fleet at 5.4 years.

Double Digit Growth
After 20 years of development at an average annual growth rate in the 
double-digits, the national flag carrier has passed a major milestone to 
become a key competitor in the Asian aviation market, owning a modern 
fleet of Airbus and Boeing planes flown by highly trained pilots.

Beginning with non-regular domestic services, today Vietnam Airlines 
operates in 21 cities throughout the country and 28 international 
destinations in Asia, Europe, and Australia. Its network extends to 26 
countries and territories.

In 2006, after being awarded the IATA Operational Safety Audit (IOSA) 
certificate, a strict safety standard set by Aviation Quality Services (AQS), 
Vietnam Airlines joined the International Air Transport Association (IATA) 
as an official member, establishing its international standing.

In June 2010, Vietnam Airlines joined SkyTeam, the world’s second largest 
global airline alliance. This established the carrier’s new position on the 
global aviation map as the strategic partner of the Skyteam alliance in 
Southeast Asia region and by meeting international service standards.

In 2015, Vietnam Airlines began operating both the Boeing 787-9 and 
the Airbus A350 at the same time, next-generation aircraft only operated 
simultaneously by on other airlines in the word. 

In July 2016, Vietnam Airlines received a 4-Star Airline Certificate from 
Skytrax, the world’s leading airline and airport rating organization.

Positioning itself as a young, modern carrier whose brand is characterized 
by Vietnamese traditional culture and internationally recognized, Vietnam 
Airlines is purchasing the world’s most modern, environment-friendly 
aircraft, such as the Boeing 787 and the Airbus A350-900 and making 
constant efforts to improve its service quality. The airline is striving to 
become one of the most innovative carriers in the Asia-Pacific region. 
Its remarkable growth has seen it receive The Brandlaureate’s Premier 
Corporate Brand Award. 

Việt Nam cất cánh
 Từ một đội bay nhỏ khiêm tốn chỉ năm máy bay chuyên cung cấp các 
chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines đã phát triển vượt bậc kể từ khi thành 
lập vào năm 1956. Cột mốc quan trọng là khi hãng được chính thức trở 
thành hãng hàng không quốc gia vào tháng 4 năm 1993, với sự hình thành 
của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, tập hợp 20 doanh nghiệp hàng 
không và vận chuyển hàng không là ngành kinh doanh cốt lõi.

Một bản sắc mới của doanh nghiệp
Vào ngày 20 tháng 10 năm 2002, Vietnam Airlines đã giới thiệu thương hiệu 
Golden Lotus và bản sắc doanh nghiệp tượng trưng cho sự tiến bộ mạnh 
mẽ của mình để trở thành hãng hàng không đẳng cấp thế giới. Điều này thể 
hiện sự tái định vị hoàn toàn chiến lược thương hiệu cho Vietnam Airlines, 
cùng với những cải tiến đáng kể về cơ sở hạ tầng, vận hành và đội bay.

Việc chuyển giao chiếc máy bay B777 đầu tiên của Vietnam Airlines vào năm 
2003 cũng đánh dấu một cuộc cách mạng thực sự trong việc hiện đại hóa 
đội bay của hãng hàng không này. Hiện nay, Vietnam Airlines sở hữu một 
trong những đội bay hiện đại nhất trong khu vực với độ tuổi trung bình của 
các máy bay là 5,4 năm.

Tăng trưởng hai chữ số
Sau 20 năm phát triển với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ở hai 
con số, hãng hàng không quốc gia đã vượt qua một cột mốc quan trọng để 
trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh trong thị trường hàng không châu Á, sở 
hữu một đội máy bay Airbus và Boeing hiện đại được đào tạo bài bản bởi 
chuyên gia.

Bắt đầu với các dịch vụ nội địa không thường xuyên, hiện tại Vietnam 
Airlines hoạt động tại 21 thành phố trong cả nước và 28 điểm đến quốc 
tế tại khu vực Châu Á, Châu Âu và Úc. Mạng lưới vận hành mở rộng đến 26 
quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2006, sau khi được trao chứng nhận an toàn khai thác quốc tế IOSA 
của IATA, một tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt do Dịch vụ chất lượng hàng 
không (AQS) đặt ra, Vietnam Airlines đã gia nhập Hiệp hội vận tải hàng 
không quốc tế (IATA) với tư cách là thành viên chính thức.

Vào tháng 6 năm 2010, Vietnam Airlines đã gia nhập SkyTeam, liên minh 
hàng không lớn thứ hai thế giới. Điều này đã thiết lập vị trí mới của hãng 
trên bản đồ hàng không toàn cầu với tư cách là đối tác chiến lược của liên 
minh Skyteam tại khu vực Đông Nam Á và đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ 
quốc tế.Năm 2015, Vietnam Airlines bắt đầu vận hành cả Boeing 787-9 và 
Airbus A350 cùng một lúc, máy bay thế hệ tiếp theo chỉ hoạt động đồng 
thời bởi các hãng hàng không khác trên thế giới. Vào tháng 7 năm 2016, 
Vietnam Airlines đã nhận được Chứng nhận Hàng không 4 sao từ Skytrax, tổ 
chức xếp hạng hàng không và sân bay hàng đầu thế giới.

Định vị mình là một hãng hàng không trẻ, hiện đại, có thương hiệu đặc trưng 
bởi văn hóa truyền thống Việt Nam và được quốc tế công nhận, Vietnam 
Airlines đang tiến hành mua thêm những chiếc máy bay hiện đại, thân thiện 
với môi trường nhất thế giới, như Boeing 787 và Airbus A350-900 và không 
ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Vietnam Airlines đang phấn đấu 
trở thành một trong những hãng hàng không sáng tạo nhất khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Sự tăng trưởng vượt trội ấy giúp Vietnam Airlines nhận 
được Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc Brandlaureate.
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Part of the National Fabric
Some organizations are just business entities, others weave themselves 
into nation’s fabric by being intrisincally linked to key events or defining 
periods in the country’s history. BIDV was founded on 26 April 1957 under 
the initial name of Bank for Construction of Vietnam, then renamed 
Bank for Investment and Construction of Vietnam (1981 - 1990), Bank for 
Investment and Development of Vietnam (1990 - 2012), and Joint Stock 
Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (since 
2012).  

Nation Building
BIDV was established at a critical juncture of Vietnam’s economic recovery 
where it made important contributions to the management and allocation 
of capital for construction. BIDV allocated capital for building industrial 
facilities and construction projects to serve national welfare and people’s 
livelihoods, contributing to changing the face of North Vietnam. The Bank 
and the Vietnamese people worked together to complete the tasks of 
construction in wartime, supplied capital for air defense projects, traffic 
projects and relocation of important industrial factories. In the period 
1975 – 1981, the Bank joined to renovate economic facilities in the South 
and develop new infrastructure after the war. The bank provided capital 
for industrial, agricultural, transportation, public welfare projects, and key 
projects critical for the national economy.

Six Decades of Excellence
After 62 years, BIDV has become a leading financial institution in the 
country, operating both local and international from a bank that only 
performed the task of allocating and managing capital for construction 
and investment. The bank’s number of branches and employees grew 
significantly from 11 and 200, respectively to more than 1,000 branches 
and transaction offices, over 15,000 ATMs/POS and more than 24,000 
professional and trained staff.

At the end of 2018, the bank’s total assets exceeded VND1.3 quadrillion, 
being the largest commercial bank in Vietnam by assets. Deposits and 
outstanding loans all exceeded VND1 quadrillion with consolidated profit 
reaching VND9,473 billion. BIDV continued to be assigned high credit 
ratings by international rating firms, receiving the leading partner bank in 
Vietnam award from the Asian Development Bank; being included the list 
of “Top 2,000 largest public companies”, “Top 400 world’s most valuable 
bank brands”; “Top 15 most valuable brands in Vietnam”, “Top 10 excellent 
brands in Vietnam”, among others.

BIDV has also a firm vision for 2030, particularly: Promoting the role of a 
primarily state-owned joint stock commercial bank, maintaining position 
as a responsible bank, contributing to macroeconomic stability, national 
economic growth, actively implementing key economic programs; 
proactively integrating deeply into regional and international financial 
and banking markets, becoming a friendly, modern and top-class bank in 
the region, Top 100 largest banks in Asia.

Một phần của Mạng lưới Quốc gia
Trong khi có những tổ chức chỉ đơn thuần là đơn vị kinh doanh, lại có những 
tổ chức khác gắn mình với góp phần vào mạng lưới quốc gia qua mối liên 
kết chặt chẽ với các sự kiện trọng đại hoặc những giai đoạn nhất định trong 
lịch sử của đất nước. BIDV được thành lập vào ngày 26/4/1957 với tên gọi 
ban đầu là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, sau đó đổi tên thành ngân hàng 
Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (1981 – 1990), tiếp đến là ngân hàng Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam (1990 – 2012), cuối cùng là ngân hàng thương mại cổ 
phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (từ năm 2012 đến nay).

Kiến thiết đất nước
Được thành lập trong thời điểm quan trọng của sự phục hồi kinh tế Việt 
Nam, BIDV đã có những đóng góp không nhỏ trong việc quản lý và cấp 
phát vốn cho xây dựng. BIDV phân bổ vốn để sản xuất trang thiết bị công 
nghiệp và đầu tư cho các dự án xây dựng để phục vụ phúc lợi quốc gia và 
đời sống nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo miền Bắc Việt Nam lúc bấy 
giờ. Ngân hàng BIDV và nhân dân Việt Nam đã chung tay hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng sau chiến tranh, cung ứng vốn vào các dự án phòng không, 
giao thông và di dời các nhà máy công nghiệp quan trọng. Trong giai đoạn 
1975 – 1981, BIDV tham gia vào cải tiến đổi mới các trang thiết bị kinh tế ở 
miền Nam và phát triển cơ sở hạ tầng mới sau chiến tranh. Ngân hàng đầu 
tư vốn cho các dự án công nghiệp, nông nghiệp, vận tải, phúc lợi xã hội và 
các dự án trọng yếu cho nền kinh tế quốc gia.

Sáu thập kỷ dẫn đầu
Trải qua 62 năm, từ một ngân hàng chỉ thực hiện nhiệm vụ phân bổ và quản 
lý vốn cho xây dựng và đầu tư, BIDV đã vươn lên thành tổ chức tài chính 
hàng đầu cả nước, điều hành cả trong nước và quốc tế. Số lượng chi nhánh 
và nhân viên ngân hàng đã tăng đáng kể từ 11 và 200, lên lần lượt hơn 1000 
chi nhánh và văn phòng giao dịch, hơn 15000 ATM/POS và hơn 24000 nhân 
viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Cuối năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng vượt trên 1,3 ngàn tỉ VND, 
trở thành ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tài sản dựa 
trên tổng tài sản. Tiền gửi và dư nợ đều vượt quá trên 1 ngàn tỉ VND với lợi 
nhuận hợp nhất lên đến 9473 tỉ đồng. BIDV tiếp tục được các công ty mang 
tầm quốc tế xếp hạng tín dụng cao, nhận được giải thưởng ngân hàng đối 
tác hàng đầu tại Việt Nam từ Ngân hàng Phát triển Châu Á; giữa rất nhiều 
các thương hiệu khác, BIDV có mặt trong danh sách “top 2000 công ty đại 
chúng lớn nhất thế giới”, “top 400 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế 
giới”; “top 15 thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam”, “top 10 thương hiệu xuất 
sắc tại Việt Nam”.

BIDV đã vạch ra tầm nhìn vững chắc cho tới năm 2030, cụ thể là: Phát huy vai 
trò của một ngân hàng thương mại cổ phần có vốn đầu tư nhà nước lớn, giữ 
vững vị thế là một ngân hàng uy tín, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng 
trưởng kinh tế quốc gia, tích cực triển khai các chương trình kinh tế trọng 
điểm; Chủ động hội nhập sâu vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực 
và quốc tế, trở thành ngân hàng thân thiện, hiện đại và đẳng cấp hàng đầu 
trong khu vực, đồng thời lọt top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á.
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Ringing Up the Numbers
Samsung is now recognised as a premium mobile phone brand,, having 
first built its reputation for producing top notch consumer electronics. 
Their phones have become their calling card and are extremely well-
regarded for their style, user friendliness and robust operating systems. 
It is with great pride and satisfaction that the engineers from Samsung 
Vietnam Manufacturing Corporation (SVMC) have been responsible for 
developing the entire software system and features for several Samsung 
phones.

Global R&D Centre
Samsung, with its huge investment, has turned Vietnam from a 
manufacturing complex into the global headquarters of its research and 
development (R&D) activities. Established in Vietnam in 2012, SVMC has 
been responsible for developing the entire software system and features 
for several Samsung phones, such as the Galaxy V, Galaxy J, as well as 
the higher end models such as Galaxy A7. This reflects the level of trust 
Samsung has placed on the techs and engineers at SVMC to ensure their 
phones are top of the line as demanded by today’s discerning users. 

At first, SVMC engineers only undertook software upgrades or localized 
additional features to better suit certain markets. It was not until 2014 
that SVMC was assigned the first major project to develop products for 
the Galaxy V – which was only sold in Vietnam.

Samsung has since invested $17.3 billion in eight factories and two 
research and development centers in Vietnam, creating jobs for more 
than 160,000 locals. It is the largest foreign investor in Vietnam. Last 
year, Samsung estimated its exports from Vietnam was $60 billion, up 12 
percent from 2017, accounting for a quarter of Vietnam’s total exports. 
Samsung has since closed one of two phone factories in China to focus 
more on low-cost countries like Vietnam and India for production. The 
group’s two phone factories in Vietnam together make 240 million units a 
year. The factories, located in the northern provinces of Bac Ninh and Thai 
Nguyen, produce half of all the cellphones that Samsung supplies to the 
global market.

Better than Oil
As a result, Vietnam has become Samsung’s global manufacturing base, 
employing 35 per cent of Samsung’s global staff and providing up to 40 
per cent of Samsung’s products. With the development of this production 
base, SVMC has also been growing at a steady pace.

SVMC’s $58bn in revenue last year made it the biggest company in 
Vietnam, pipping PetroVietnam, the state oil company.It has helped to 
make Vietnam the second-biggest exporter of smartphones in the world, 
after China. Samsung alone accounted for almost a quarter of Vietnam’s 
total exports of $214bn last year.

Những chiếc điện thoại cất cánh thương hiệu
Samsung hiện được công nhận là thương hiệu điện thoại di động cao cấp. 
Tập đoàn bắt đầu xây dựng danh tiếng thông qua sản xuất các thiết bị điện 
tử tiêu dùng chất lượng cao. Các dòng điện thoại của Samsung đã trở thành 
danh thiếp doanh nghiệp và được đánh giá rất cao về mẫu mã, giao diện 
thân thiện với người dùng và hệ điều hành cấu hình mạnh.
Thật đáng tự hào khi các kỹ sư của Tập đoàn Samsung Việt Nam (viết tắt là 
SVMC) được tin tưởng giao phó trách nhiệm phát triển toàn bộ hệ thống 
phần mềm và tính năng cho nhiều dòng điện thoại Samsung.

Trung tâm nghiên cứu & phát triển toàn cầu
Với khoản đầu tư khổng lồ, Samsung đã tin tưởng phát triển thương hiệu 
tại Việt Nam, từ một liên hợp sản xuất thành trụ sở toàn cầu phụ trách các 
hoạt động nghiên cứu và phát triển. Được thành lập năm 2012 tại Việt Nam, 
SVMC có trách nhiệm phát triển toàn bộ hệ thống phần mềm và tính năng 
cho một số dòng điện thoại Samsung gồm Galaxy V, Galaxy J, cũng như 
các mẫu cao cấp hơn như Galaxy A7. Điều này cho thấy mức độ tin cậy mà 
Samsung đã dành cho công nghệ và kỹ sư tại SVMC với kỳ vọng điện thoại 
của hãng luôn đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng thông minh ngày 
nay.

Ban đầu, các kỹ sư của SVMC chỉ thực hiện việc nâng cấp phần mềm hoặc 
bản địa hóa các tính năng để phù hợp hơn với các thị trường nhất định nào 
đó. Mãi đến năm 2014, SVMC mới được giao dự án lớn đầu tiên với nhiệm vụ 
là phát triển sản phẩm Galaxy V - vốn chỉ được bán tại Việt Nam.

Samsung đã đầu tư 17,3 tỷ USD vào tám nhà máy và hai trung tâm nghiên 
cứu và phát triển tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho hơn 160.000 người 
dân địa phương. Vì thế, Samsung được coi là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất 
tại Việt Nam. Năm ngoái, Samsung ước tính khối lượng hàng xuất khẩu từ 
Việt Nam đạt 60 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2017. Con số này tới chiếm 1/4 
tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Samsung đã đóng cửa bớt một nhà 
máy điện thoại ở Trung Quốc để tập trung nhiều hơn vào các nước có chi 
phí sản xuất thấp như Việt Nam và Ấn Độ. Hai nhà máy điện thoại của hãng 
đặt tại Việt Nam sản xuất ra 240 triệu chiếc mỗi năm. Các nhà máy nằm ở các 
tỉnh phía bắc như Bắc Ninh và Thái Nguyên sản xuất phân nửa số điện thoại 
di động mà Samsung cung cấp cho thị trường toàn cầu.

Vượt qua dầu khí
Chính vì lí do trên, Việt Nam đã trở thành cơ sở sản xuất cung ứng sản phẩm 
ra toàn cầu của Samsung. Nhà máy sử dụng 35% nhân viên quốc tế từ 
Samsung và cung cấp tới 40% trên tổng số các sản phẩm của hãng. Với sự 
phát triển của cơ sở sản xuất này, SVMC cũng đã đạt tốc độ tăng trưởng ổn 
định.

Với doanh thu 58 tỷ đô la trong năm ngoái, SVMC đã tự biến mình thành 
công ty lớn nhất tại Việt Nam, vượt qua Tập đoàn Dầu khí nhà nước. Điều 
này giúp Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu điện thoại thông minh lớn 
thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Chỉ riêng Samsung đã chiếm gần 1/4 
tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đạt 214 tỷ đô la trong năm ngoái.
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Insuring Success
Like many state-owned enterprises, Bao Viet Holdings (Bao Viet) has 
a proud heritage in its role in nation building. Bao Viet is the largest 
insurance company in Vietnam and is the country’s seventh largest 
listed company by market capitalisation. Although state-owned, it has a 
strategic partnership with HSBC, which has a stake in Bao Viet shares. 

Its predecessor was the Vietnam Insurance Company which went into 
operation in 1965 wth just 16 employees. It had its headquarters in 
Hanoi and a branch in Hai Phong.  Its business activities were limited to 
the insurance for imported and exported goods, and marine insurance. 
Revenue at this time was a mere 800 thousand VND with total assets 
of 900 thousand VND. At that time, its marine insurance only covered 
Northern-territory ships. 

Diversified Portfolio
Post-1975, Bao Viet truly began its trasformation where it began to 
develop its business network in the southern provinces. It was now 
operating as the largest and only state-owned insurance enterprise in the 
whole territory of Vietnam. It is during this period that Bao Viet began 
diversifying the types of insurance on offer to include aviation insurance, 
human insurance, motor insurance, and insurance for river ships and 
fishing vessels. 

Pioneer Spirit
The government transformed it into a corporation in 1989. Subsidiary 
BAVINA was set up in England in 1992 reflecting its growing reputation 
in the insurance field internationally. By 1996, it was among the 25 largest 
state companies in Vietnam and was ranked as a special class state 
company.That same year was also notable because Bao Viet launched 
for the very first time in Vietnam life insurance services, reflecting its 
pioneering role in the nation’s insurance sector. By the turn of the 
millennium, Bao Viet had established 61 life insurance companies and 
branches in all provinces nationwide. By 2000, life insurance revenue was 
915 billion, equal to non-life insurance revenue and just a few short years 
later, the former had very much overtaken the latter.  

The government decided to turn Bao Viet into a major finance and 
insurance group in 2003, enabling it to offer a broad range of financial 
products other than insurance - a decision that was not implemented 
until 2007. In 2007 the company established partnerships with national 
groups such as Vinashin and international companies, namely HSBC. HSBC 
acquired a stake of 10% and options for another 15% in 2007 and bought 
another 8% in 2009. From 2007 to 2008 Bao Viet was also restructured, 
including registration as a joint-stock company and the setting up of 
several wholly owned subsidiaries in the insurance sector. Bao Viet stocks 
have been traded in Ho Chi Minh city Stock Exchange since 2009.

Thành công trong bảo hiểm
Tương tự Cũng như nhiều tập đoàn nhà nước khác, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo 
Việt) kế thừa một di sản đáng tự hào về vai trò của mình trong công cuộc xây 
dựng đất nước. Bảo Việt là công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam, đồng thời là 
công ty niêm yết lớn thứ bảy cả nước nhờ vào giá trị vốn hóa thị trường. Mặc 
dù thuộc sở hữu của nhà nước, nhưng Bảo Việt lại có quan hệ đối tác chiến 
lược với ngân hàng HSBC – tập đoàn nắm cổ phần tại Bảo Việt.

Tiền thân của Bảo Việt ngày nay là Công ty Bảo hiểm Việt Nam – chính thức 
đi vào hoạt động năm 1965 chỉ với 16 nhân viên. Ngày đầu hoạt động, công 
ty chỉ có trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh ở Hải Phòng. Hoạt động 
kinh doanh của Công ty chỉ trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa xuất nhập 
khẩu và bảo hiểm tàu biển. Doanh thu lúc bấy giờ chỉ đạt 800 nghìn đồng 
với tổng tài sản là 900 nghìn đồng. Vào thời điểm đó, Bảo Việt chỉ phục vụ 
bảo hiểm tàu biển cho các tàu thuộc miền Bắc.

Danh mục đầu tư đa dạng
Sau năm 1975, Bảo Việt mới thực sự bắt đầu phát triển mạng lưới kinh 
doanh của mình ra các tỉnh phía Nam. Bảo Việt được biết đến như một 
doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước lớn nhất và duy nhất trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. Chính trong thời kỳ này, Bảo Việt đã bắt đầu đa dạng hóa các loại 
hình bảo hiểm như bảo hiểm hàng không, bảo hiểm con người, bảo hiểm 
xe cơ giới và bảo hiểm tàu sông, tàu cá.

Tinh thần tiên phong
Chính phủ đã chuyển đổi Công ty bảo hiểm Việt Nam thành Tổng công ty 
Bảo hiểm Việt Nam vào năm 1989. Công ty con BAVINA được thành lập tại 
Anh vào năm 1992 đã minh chứng cho sự uy tín ngày càng được củng cố 
của công ty trong lĩnh vực bảo hiểm trên phạm vi quốc tế. Đến năm 1996, 
công ty đã lọt vào danh sách 25 công ty nhà nước lớn nhất Việt Nam và được 
xếp hạng là một công ty nhà nước hạng đặc biệt. Năm 1996 thực sự là một 
năm đáng chú ý khi Bảo Việt cho ra mắt các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ đầu 
tiên tại Việt Nam, thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm của 
đất nước. Thời khắc chuyển giao sang thiên niên kỷ mới, Bảo Việt đã thành 
lập 61 công ty bảo hiểm nhân thọ và mở rộng chi nhánh ở tất cả các tỉnh 
thành trên toàn quốc. Năm 2000, doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 915 tỷ 
đồng, tương đương với doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, mức 
doanh thu của bảo hiểm nhân thọ đã vượt xa người tiền nhiệm của mình  
chỉ vài năm sau đó. 

Chính phủ quyết định đưa Bảo Việt trở thành một tập đoàn tài chính và bảo 
hiểm trọng điểm vào năm 2003, cho phép cung cấp một loạt các sản phẩm 
tài chính khác ngoài dịch vụ bảo hiểm – tuy nhiên mãi đến năm 2017 mới 
được thực hiện. Công ty thiết lập quan hệ đối tác với các tập đoàn cấp quốc 
gia như Vinashin và cấp quốc tế, cụ thể là ngân hàng HSBC vào năm 2017. 
HSBC thu được 10% cổ phần và thỏa thuận thêm 15% trong năm 2007 rồi 
mua thêm 8% nữa vào năm 2009. Từ 2007 đến 2008 Bảo Việt cũng đã tái cơ 
cấu bộ máy, bao gồm việc đăng ký trở thành công ty cổ phần và thành lập 
một số đơn vị thành viên trực thuộc hoàn toàn trong lĩnh vực bảo hiểm. 
Công ty chứng khoán Bảo Việt đã chính thức được giao dịch tại Sở giao dịch 
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009.
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Comprehensive Education Choices
To Chuc Giao Duc FPT strives to provide students and their parents a 
comprehensive range of education choices, with options from primary 
to tertiary level education. To Chuc Giao Duc FPT is a combination of the 
following institutions - FPT university, Greenwich University (Vietnam), 
FUNiX,

FPT Polytechnic Practical College, FPT Aptech, FPT Arena, FPT Jetking, FPT 
Coking, FPT Skillking, Nanoversity, BTEC, FSB Institute of Management & 
Technology, FPT High School, and finally, FPT Primary School. 

Each education arm offers something unique but all are geared towards 
making learning a fun and exciting experience. They each offer programmes, 
modules and relevant activities which will bring out the best in each 
student. Needless to say, part of To Chuc Giao Duc FPT’s mission is to build 
the backbone of Vietnam’s workforce by producing graduates who are 
technically skilled and professionally competent. 

This can best be exemplified at FPT Primary and Secondary Schools. From 
the very beginning, students are instilled with a competitive spirit to allow 
them to “contribute towards the expanding intellectual boundaries of the 
country”. Here students are also groomed to be members of a civil society 
who can bring positive impact towards their respective communities. 

Power of English
At FPT High School, many extra credit hours are dedicated towards improving 
essential skills. Over and above the main academic programme set by the 
Ministry of Education and Training, the syllabus is specifically designed to 
improve students English, IT and Business skills. Parallel with main school 
subjects such as maths, physics, chemistry, literature and citizen education, 
refresher classes are tailored specifically to the learning capacity of different 
group of students. Students can participate according to their individual 
learning power. Such customized learning allows students to flourish with 
the FPT Education framework. 

Students looking for an Anglo-ccentric education can opt for one of the 
many programmes on offer at Greenwich University (Vietnam). Options 
are available in the fields of Graphic Design, IT and Business studies, with 
further specialist English language programmes. Greenwich University 
(Vietnam) is dedicated in its efforts in improving the standard of English 
among Vietnamese graduates to allow them to better compete in today’s 
global market pace.

Digital Education
To Chuc Giao Duc FPT is also keenly sensitive to latest trends and demands 
of a digitised world. This can best be exemplified by the highly specialist 
programmes offered by FPT Coking and FPT Skillking. The former is the first 
intensive IoT training (Internet of Things) in Vietnam. Students are awarded 
the Masters in IoT Technology International upon graduation. FPT Coking 
is the result of cooperation between FPT Education and Jetking India.FPT 
Coking takes the lead in bringing modern knowledge and specialized 
practice to IoT engineers in the 4.0 era. The latter is the first training school 
to specialize in Digital Marketing in Vietnam. Students will be awarded a 
Higher Diploma in Digital Marketing upon graduation. FPT Skillking is 
a combination of 20 years of education experience in FPT Education and 
Skillking India.

This comprehensive approach towards education means To Chuc Giao Duc 
FPT is a worthy recipient of The BrandLaureate’s Premier Corporate Brand 
Awards. 
 

Những Lựa Chọn Giáo Dục Toàn Diện
Với những lựa chọn đa dạng từ cấp tiểu học lên đại học, TCGD FPT luôn cố 
gắng để mang tới một loạt những lựa chọn giáo dục toàn diện cho học sinh 
và các bậc phụ huynh.TCGD FPT là sự kết hợp của các đơn vị: Đại học FPT, 
Đại học Greenwich (Việt Nam), FUNiX, Cao đẳng thực hành FPT, FPT Aptech, 
FPT Arena, FPT Jetking, FPT Coking, FPT Skillking, Nanoversity, BTEC, Viện 
Quản trị & Công nghệ FSB, Trường THPT FPT, và cuối cùng là Trường tiểu 
học FPT. 

Mỗi đơn vị giáo dục đều có những điểm khác biệt nhưng tất cả đều hướng 
tới mục tiêu khiến việc học trở thành một trải nghiệm thú vị. Các chương 
trình, mô-đun và các hoạt động liên quan khác giúp mỗi học sinh có cơ hội 
phát triển tốt nhất. Rõ ràng, một phần trong sứ mệnh của TCGD FPT là xây 
dựng lực lượng lao động nòng cốt tại Việt Nam bằng cách đào tạo ra những 
sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ những kĩ năng công nghệ và năng 
lực chuyên môn. 

Điều này được thể hiện rõ nhất tại trường Tiểu học và THCS FPT. Ngay từ 
đầu, học sinh đã được khuyến khích tinh thần cạnh tranh tích cực để “đóng 
góp vào tiềm lực trí tuệ Việt đang ngày một mở rộng”. Tại đây, học sinh cũng 
được trang bị, mài giũa để trở thành một công dân có ích, đóng góp tích cực 
cho cộng đồng. 

Sức Mạnh Của Tiếng Anh 
Tại trường THPT FPT, nhiều tín chỉ ngoại khoá được dành cho việc phát triển 
các kỹ năng thiết yếu. Không chỉ đạt chuẩn chương trình học của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, giáo trình được biên soạn đặc biệt để nâng cao kỹ năng 
tiếng Anh, CNTT và Kinh doanh cho học sinh. Song song với các môn học 
chính ở trường như Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Giáo dục công dân, 
các lớp bồi dưỡng đặc biệt được thiết kế riêng cho từng nhóm học sinh, các 
học sinh có thể tham gia tùy theo năng lực của mình. Phương pháp học tùy 
chỉnh như vậy cho phép học sinh phát triển tốt trên nền tảng Giáo dục FPT. 

Bên cạnh đó, sinh viên đang mong muốn hưởng nền giáo dục Anh quốc có 
thể lựa chọn một trong nhiều chương trình đào tạo tại Đại học Greenwich 
(Việt Nam). Các tuỳ chọn thuộc các lĩnh vực Thiết kế đồ họa, CNTT và Kinh 
doanh với các chương trình tiếng Anh chuyên sâu hơn đều sẵn có tại đây. 
Đặc biệt, Đại học Greenwich không ngừng nỗ lực cải thiện chuẩn tiếng Anh 
của sinh viên Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong nhịp độ 
thị trường toàn cầu hiện nay.
 
Giáo Dục Số 
TCGD FPT cũng liên tục cập nhật các xu hướng và nhu cầu mới nhất của 
thế giới số hóa. Điều này được chứng minh rõ nhất qua các chương trình 
chuyên môn cao tại FPT Coking và FPT Skillking. FPT Coking là khóa đào tạo 
IoT chuyên sâu đầu tiên (Internet of Things) tại Việt Nam. Sinh viên được trao 
bằng thạc sĩ quốc tế về công nghệ IoT sau khi tốt nghiệp. FPT Coking là kết 
quả hợp tác giữa FPT Education và Jetking Ấn Độ. FPT Coking đi đầu trong 
việc mang lại tri thức hiện đại và thực hành chuyên môn cho các kỹ sư IoT 
trong kỷ nguyên 4.0. Trong khi đó, FPT Skillking là trường đào tạo đầu tiên 
chuyên về Digital Marketing tại Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao 
chứng chỉ chính quy về Digital Marketing. FPT Skillking ra đời bởi sự kết hợp 
giữa TCGD FPT với 20 năm kinh nghiệm và Skillking tại Ấn Độ. 

Chính phương pháp tiếp cận giáo dục toàn diện này giúp TCGD FPT xứng 
đáng nhận Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc BrandLaureate.
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New Generation Educators
Perseverance and an independent spirit are among the values FPT University 
aims to impart on its students, which is no surprise given that the institution 
itself had to show those values in abundance to become the first private 
university in Vietnam. Established over a decade ago, it is part of the FPT 
Group which is the largest IT and telecommunications group in Vietnam.

FPT University was founded with the principle aim of addressing the 
shortcomings of traditional tertiary education. It key area of focus is on 
developing a ‘new generation university’ with a modern educational 
philosophy, combining relevant training activities with the specific skills 
set required by Vietnam’s emerging economy. It hopes to create a skilled 
and highly competent workforce that will allow Vietnam to compete with 
developed countries. 

Rigorous Academia
FPT graduates will have had the best preparation for the global working 
environment having extensive exposure to languages, personal 
development, social awareness, soft skills and On-the-Job-Training. Its 
rigorous approach to academia is also reflected in its recruitment process. 
All instructors are required to have two years’ working experience in the 
IT industry, and have to sit for an entrance examination. Foreign language 
teaching would form an integral part of the curriculum, and FPT University 
aims to recruit native-speaking foreign language teachers and subject area 
teachers who can deliver their lessons in English. After one year of language 
preparation, a foreign language would be used as the medium of instruction 
for all courses. English would not be the only such language used. The 
Vietnam Software Association is also working with the FPT University’s 
embedded software faculty to establish a programme in Japanese.

FPT University is the first tertiary education awarded a 3-star Rating by 
the QS World University Ranking System, with 5 stars in 4 main sectors: 
Teaching, Employability, Facilities and Social Responsibility. FPT University 
is committed to continuously provide superior education and training 
to its students for in-demand careers in a supportive, accessible learning 
environment, transforming students’ lives with the goal of adding values to 
their communities.

Proof in Pudding
FPT University runs a collaborative program with the University of 
Greenwich, England, the UK. The off-site Top-up +2, which began in August 
2009, is a collaborative program between the University of Greenwich in 
the U.K. and FPT University in Vietnam and is currently the only program in 
Vietnam that awards Aptech graduates a U.K. bachelor’s degree in one year.

FPT University is proud to be the leading IT training university in Vietnam 
and with 100% of its graduates being employed or pursuing further 
qualifications. It currently has a student population of 36,000 pursuing 
qualifications in areas such as Software Engineering, Information 
Assurance, Business Administration, Finance - Banking, International 
Business Administration, Graphic Design, English, Japanese, Architecture, 
and Mathematics. With student numbers increasing at an astonishing 40% 
per annum, it is testament to FPT University’s reputation in Vietnam as a 
premier education provider of the future. 

Nhà giáo dục thế hệ mới
Sự kiên trì và phẩm chất độc lập là những giá trị nổi bật mà Đại học FPT đã 
và đang truyền đạt cho sinh viên. Không có gì ngạc nhiên khi tổ chức này 
không ngừng khẳng định những giá trị đó để trở thành trường đại học tư 
thục đầu tiên tại Việt Nam. Được thành lập hơn một thập kỷ trước, Đại học 

FPT thuộc Tập đoàn FPT- tập đoàn CNTT và viễn thông lớn nhất tại Việt Nam.
Đại học FPT được thành lập với mục đích chính để giải quyết những thiếu 
sót của giáo dục đại học truyền thống. Mục tiêu trọng tâm của trường là 
phát triển một “trường đại học thế hệ mới” với triết lý giáo dục hiện đại, kết 
hợp các hoạt động đào tạo có liên quan với các kỹ năng cụ thể. Đây cũng 
chính là yêu cầu trong bối cảnh nền kinh tế mới nổi của Việt Nam. Với mục 
tiêu đó, Đại học FPT hi vọng sẽ đào tạo ra lực lượng lao động lành nghề, có 
năng lực cao, giúp Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các nước phát triển.

Đào tạo bài bản, nghiêm ngặt
Sinh viên tốt nghiệp FPT sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho môi trường làm việc 
toàn cầu, nơi đòi hỏi sự tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ, phát triển cá nhân, 
nhận thức xã hội, kỹ năng mềm và đào tạo tại chỗ. Quá trình đào tạo nghiêm 
ngặt cũng được phản ánh trong quá trình tuyển dụng. Tất cả các giảng viên 
tại đây yêu cầu phải có hai năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT và 
phải tham dự kỳ thi tuyển đầu vào. Và ngoại ngữ sẽ là một phần không thể 
thiếu trong chương trình giảng dạy. Chính vì thế, Đại học FPT tuyển dụng 
giáo viên bản ngữ và giáo viên bộ môn có thể giảng bàigiảng dạy bằng 
tiếng Anh. Sau một năm trau dồi ngôn ngữ, ngoại ngữ sẽ được sử dụng làm 
phương tiện giảng dạy cho tất cả các khóa học .Tiếng Anh sẽ không phải là 
ngôn ngữ duy nhất .Hiệp hội phần mềm Việt Nam cũng đang làm việc với 
khoa phần mềm nhúng của Đại học FPT để thiết lậpxây dựng một chương 
trình bằng tiếng Nhật.

Đại học FPT là nền giáo dục đại học đầu tiên được Hệ thống xếp hạng Đại 
học QS World xếp hạng 3 sao, với 5 sao trong 4 lĩnh vực chính: Giảng dạy, 
Việc làm, Cơ sở vật chất và Trách nhiệm xã hội. Đại học FPT cam kết sẽ liên 
tục cung cấp giáo dục Sẽ cung cấp nền giáo dục liên tục và đào tạo vượt 
trộicho sinh viên của mình các kỹ năng và kiến thức cần thiết trong tuyển 
dụng để đáp ứng được những công việc có yêu cầu cao.cho các ngành nghề 
có nhu cầu trongBằng một môi trường học tập hỗ trợ, dễ tiếp cận, biếntừ đó 
giúp thay đổi cuộc sống của sinh viên sống với mục tiêu khi họ gia tăng giá 
trị cho cộng đồng nơi mà họ đang sống.

Lửa thử vàng, Gian nan thử sức
Đại học FPT triển khai chương trình hợp tác với Đại học Greenwich, Anh 
Quốc. Chương trình đào tạo chuyển tiếp Off-site Top-up +2 ngoài , bắt đầu 
vào tháng 8 năm 2009, là chương trình hợp tác giữa Đại học Greenwich ở 
Anh và Đại học FPT tại Việt Nam và hiện là chương trình duy nhất tại Việt 
Nam trao chocử nhân Aptech bằngtốt nghiệp cử nhân tại Vương quốc Anh 
trongmột năm. 

Đại học FPT tự hào là trường đại học đào tạo CNTT hàng đầu tại Việt Nam 
và với 100% sinh viên tốt nghiệp đang làm việc hoặc theohọc cao hơn. Hiện 
có 36.000 sinh viên theo đuổi các bằng cấp trong các lĩnh vực như Kỹ thuật 
phần mềm, Bảo mật thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, 
Quản trị kinh doanh quốc tế, Thiết kế đồ họa, tiếng Anh, tiếng Nhật, Kiến 
trúc và Toán học. Với số lượng sinh viên tăng lên đáng kinh ngạc 40% mỗi 
năm, đây làminh chứng cho danh tiếng của Đại học FPT tại Việt Nam với tư 
cách là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trong tương lai.
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Travellers seeking to be transported back to a different era when visiting 
Hanoi should check into the veritable time capsule that is the Sofitel Legend 
Metropole Hanoi (Metropole). Situated in the historic French quarter, 
the architecture is a throwback to a different time and era. Peek past the 
hundred year old wrought iron shutters and be transported into a cocoon 
of timeless elegance and luxury, with plenty of nods to the past. 

Gastronomic Haven
As befitting a five-star luxury hotel that celebrates its French heritage, the 
Metropole offers a host of gastronomic delights. Foodies can delight in 
French haute cuisine prepared by the seasoned chef at Le Beaulieu, whilst 
savouring the best wine pairings as recommended by the sommelier. There 
is, of course, authentic Vietnamese food at the Metropole’s Spice Garden 
whick seeks to elevate traditional cuisine with a selection of the finest and 
freshest ingredients. Angelina’s meanwhile offers diners a choice of modern 
Italian culinary art.

Post-dinner and visitors to the Metropole can drink in the atmosphere and 
ambience in some of the most storied and fabled bars in Hanoi’s French 
Quarter. Sip sumptuous cocktails in the casual elegance of the Bamboo 
Bar with drinks named for famous guests. Revel in grands crus at Le Club. 
Experience the Parisian sidewalk cafe style of La Terrasse.

Touch of Stardust
Guests will not only be checking into one of the oldest and most elegant 
hotels in the French Quarter with luxury suites to match but can also opt 
to stay in one of the suites touched by greatness, namely the Somerset 
Maughm, Charlie Chaplin and Graham Greene suites. There are 360 rooms 
and suites at the Metropole, in which the original grandeur is preserved 
in the historical Metropole Wing, whereas the Opera Wing offers guests a 
chance to savour some neo-classical elegance. 

The Metropole is also an ideal venue for events. Explore a rich banquet 
of possibilities from theme parties to elegant cocktails, luxurious launch 
events, gala dinners and international conferences. The Metropole team will 
also gladly arrange bespoke events at famed venues like the Opera House 
or Temple of Literature.

Given its opulent splendour, it is no surprise that the Metropole has been 
a favourite spot for wedding abnquets since 1901. The Metropole invites 
couples to join over a century of romance in a Hanoi wedding venue that 
blends French savoir faire with gracious Vietnamese tradition.

After a hectic day checking out beautiful Hanoi, guests can unwind in the 
clam sanctuary that is the Le Spa du Metropole. Spa rituals combine east 
and west with the highest quality ingredients including essences especially 
created by a renowned Grasse parfumier.

Khách du lịch khi đến với Hà Nội muốn hồi tưởng lại hoài niệm xưa cũ của 
mảnh đất Nghìn năm văn hiến nên tìm đến một địa điểm mang dấu ấn thời 
gian. Không đâu khác đó chính là khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà 
Nội (Metropole). Tọa lạc tại phố Cổ thời Pháp thuộc xưa, lối kiến trúc của 
Metropole là sự hồi tưởng về một niên đại đã qua. Lướt qua những cánh cửa 
sắt hàng trăm năm tuổi và đắm chìm trong vẻ thanh lịch và sang trọng vượt 
thời gian của Metropole, du khách sẽ phải trầm trồ và thán phục với một 
quá khứ huy hoàng của khách sạn.

Thiên đường ẩm thực
Với vai trò là một khách sạn năm sao hạng sang mang đậm di sản Pháp, 
Metropole mang đến cho thực khách một thiên đường ẩm thực phong phú. 
Thực khách có thể thưởng thức các món ăn ngon của Pháp được chế biến 
bởi những siêu đầu bếp dày dạn kinh nghiệm đến từ Le Beaulieu, đồng thời 
thưởng thức những chai rượu vang ngon nhất được giới sành rượu tiến cử. 
Tất nhiên những món ăn đặc trưng của Việt Nam cũng sẽ xuất hiện tại Spice 
Garden của Metropole nhằm góp phần nâng tầm ẩm thực truyền thống với 
những nguyên liệu tốt nhất và tươi nhất. Cùng với đó, nhà hàng Angelia’s 
cũng sẽ cung cấp cho thực khách một sự chọn lựa khác về nghệ thuật ẩm 
thực hiện đại của Ý.

Sau bữa tối, du khách tại Metropole có thể nhâm nhi ly rượu trong bầu 
không khí và không gian tại các quán bar được gìn giữ và lưu truyền tại các 
khu phố Cổ của Hà Nội. Nhâm nhi những ly cocktail xa hoa trong sự thanh 
lịch giản dị của quán bar Bamboo với đồ uống được đặt theo tên của những 
vị khách nổi tiếng. Hòa mình vào những điệu nhảy tại Le Club. Trải nghiệm 
phong cách cafe vỉa hè ở Paris của La Terrasse.

Chạm tới những vì sao
Du khách sẽ không chỉ được trải nghiệm tại một trong những khách sạn lâu 
đời và sang trọng nhất ở Khu phố Cổ với những dãy phòng hạng sang phù 
hợp mà còn có thể lựa chọn lưu trú trong những dãy phòng đẳng cấp nhất 
của Metropole, đó là các dãy phòng Somerset Maughm, Charlie Chaplin 
và Graham Greene . Có 360 phòng và dãy phòng tại Metropole, trong đó 
những dãy phòng đẳng cấp nhất sẽ được đặt tại Metropole Wing cổ kính, 
trong khi Opera Wing sẽ mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng sự pha 
trộn giữa sang trọng lẫn cổ điển.

The Metropole cũng là một địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện. Tại đây 
có thể tổ chức các bữa tiệc phong phú từ các bữa tiệc theo chủ đề riêng đến 
các tiệc rượu thanh lịch, các sự kiện ra mắt sang trọng, các buổi dạ tiệc và 
các hội nghị quốc tế. Đội ngũ của Metropole cũng sẵn sàng sắp xếp và tổ 
chức các sự kiện đối ngoại tại các địa điểm nổi tiếng như Nhà hát lớn hoặc 
Văn miếu Quốc Tử Giám.

Với vẻ đẹp lộng lẫy của mình, không có gì ngạc nhiên khi Metropole trở 
thành địa điểm ưa thích để tổ chức các bữa tiệc đám cưới kể từ năm 1901. 
Metropole đã mời các cặp đôi tham dự buổi gặp mặt tiệc cưới hơn nghìn 
năm trữ tình tại Hà Nội với sự pha trộn hài hòa giữa sự tế nhị của người Pháp 
và sự lịch thiệp truyền thống của người Hà Nội.

Sau một ngày bận rộn khám phá Hà Nội xinh đẹp, du khách có thể thư giãn 
tại Le Spa du Metropole. Tại đây, du khách sẽ được mát - xa với các phương 
pháp kết hợp đông - tây đi kèm với các dưỡng chất cao cấp nhất bao gồm 
các tinh chất đặc biệt được tạo ra bởi thương hiệu nước hoa Grasse trứ danh.
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Premier Corporate Brand
Property - Satellite City Development

Lifestyle Community Living
Eco-living is no longer just a trend but a necessity, especially in upmarket 
addresses looking to secure a premium clientele. Being able to return to 
a home ensconced within nature and to raise a family in a safe, congenial 
neighbourhood with top class amenities are now the prerequisites for most 
home owners and tenants willing to pay a premium. 

Ciputra Hanoi International City (Ciputra Hanoi) is one such address. 
Located adjacent to the Red River and the historic West Lake makes it easily 
accessible to the Central Business District through Ring Road 2 (Vo Chi Cong 
Street with 10 lanes) and Ring Road 3 (Pham Van Dong with 12 lanes). From 
Ciputra Hanoi, it only takes 3 minutes to reach West Lake, 15 minutes to 
reach Hoan Kiem Lake and 17 minutes to Noi Bai International Airport via 
Nhat Tan Bridge or Thang Long Bridge.

Walking a Green Path
Aside from its highly prized location, Ciputra Hanoi has carved for itself a 
well-deserved reputation as a ‘Pioneer Green City’. It was the first urban area 
in Hanoi City to set a 35km/h limit for internal traffic. This makes Ciputra 
Hanoi ideal for pedestrians and bikers and the entire development feature 
many eco-paths for hikers and cyclists to flex their muscles. With 77ha of 
trees and water surface, Ciputra Hanoi has made itself into a truly green 
haven with a heaving and bustling metropolis. 

Ciputra Hanoi’s desirability is further enhanced with its full list of amenities. 
One of its outstanding features is the world class education available. 
Parents can opt to send their children to the United Nations International 
School (UNIS), Singapore International School (SIS), Hanoi Academy 
International Bilingual School, Kinderworld Kindergarten, and Sunshine 
House Kindergarten.

Family lifestyle is further enhanced with Family Clubs within each apartment 
building. Ciputra Hanoi also recently added an entertainment complex 
which features Leadbetter’s prestigious golf academy, a golf driving range, 
fitness centre, four-seasons swimming pool, library, sauna, FnB outlets, as 
well as necessary conveniences such as banks. 

Expat Community
With round-the-clock security, Ciputra Hanoi has also created a safe 
environemnt for its residents. All these factors have helped it attract a large 
expatriate population, amounting to over 30% of the residents in this green 
haven. 

Ciputra Hanoi is a joint venture between Urban Development and 
Infrastructure Investment Corporation (Vietnam) and Ciputra Group 
(Indonesia). Ciputra Group is a global leader in new urban city developments. 
With over 100 subsidaries, Ciputra Group is a pioneer in the field of large-
scale real estate development that creates modern and green urban 
communities. Up to present, Ciputra Group has successfully developed 110 
housing projects ranging from 500 ha to 6,000 ha in Indonesia and other 
countries around the world.

Lối sống cộng đồng
Lối sống sinh thái không còn chỉ là một xu hướng mà đã trở nên cần thiết, 
đặc biệt là trong môi trường thượng lưu, nơi phục vụ những khách hàng cao 
cấp. Để chủ sở hữu nhà và người thuê nhà sẵn sàng trả phí, việc được trở về 
ngôi nhà giao hòa với thiên nhiên, sinh hoạt tại khu đô thị an ninh tốt, với 
các tiện nghi hàng đầu hiện nay là điều kiện tiên quyết.

Khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội (Ciputra Hà Nội) là một trong những địa 
chỉnơi như vậy. Nằm liền kề sông Hồng và Hồ Tây lịch sử, việc di chuyển tới 
Khu trung tâm thương mại thông qua Vành đai 2 (Đường Võ Chí Công với 
10 làn xe) và Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng với 12 làn xe) trở nên dễ dàng hơn 
bao giờ hết. Từ Ciputra Hà Nội, chỉ mất 3 phút để đến Hồ Tây, 15 phút để đến 
Hồ Hoàn Kiếm và 17 phút đến Sân bay Quốc tế Nội Bài qua Cầu Nhật Tân 
hoặc Cầu Thăng Long.

Những con đường phủ xanh
Ngoài vị trí được đánh giá cao, Ciputra Hà Nội đã tạo nên định vị rất xứng 
tầm: ‘Thành phố Xanh Tiên phong”. Đó là khu đô thị đầu tiên tại thành phố 
Hà Nội giới hạn tốc độ 35km /h cho giao thông nội bộ. Điều này khiến 
Ciputra Hà Nội trở nên lý tưởng cho người đi bộ và đi xe đạp luyện tập thể 
dục trên những con đường xanh. Với 77ha cây xanh và mặt nước, Ciputra Hà 
Nội đã biến mình thành một thiên đường xanh thực sự với một khu đô thị 
sầm uất và nhộn nhịp.

Ciputra Hà Nội trở thành điều đáng mơ ước khi được trang bị đầy đủ các 
tiện nghi. Một trong những dịch vụ nổi bật là nền giáo dục đẳng cấp thế 
giới. Phụ huynh có thể lựa chọn gửi con đến Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc 
(UNIS), Trường Quốc tế Singapore (SIS), Trường Song ngữ Quốc tế Hà Nội, 
Trường Mầm non Kinderworld và Trường Mầm non Sunshine House.

Lối sống gia đình được nâng cao hơn nữa với Câu lạc bộ gia đình trong mỗi 
tòa nhà chung cư. Ciputra Hà Nội gần đây cũng đã bổ sung một tổ hợp giải 
trí với học viện golf uy tín Leadbetter, sân tập golf, trung tâm thể dục, bể bơi 
bốn mùa, thư viện, phòng tắm hơi, cửa hàng FnB phục vụ ăn uống, cũng 
như các tiện ích cần thiết như ngân hàng.

Cộng đồng người nước ngoài
Với an ninh 24/7, Ciputra Hà Nội trở nênlà môi trường an toàn cho cư dân 
nơi đây. Tất cả những yếu tố này đã giúp Ciputra thu hút một lượng lớn 
người nước ngoài, chiếm hơn 30% cư dân tại thiên đường xanh này.

Ciputra Hà Nội là liên doanh giữa Tập đoàn Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Phát 
triển đô thị (Việt Nam) và Tập đoàn Ciputra (Indonesia). Tập đoàn Ciputra 
dẫn đầu toàn cầu trong phát triển thành phố mới. Với hơn 100 công ty con, 
Ciputra Group là công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển bất động sản 
quy mô lớn nhằm tạo ra các cộng đồng đô thị xanh và hiện đại. Đến nay, Tập 
đoàn Ciputra đã phát triển thành công 110 dự án nhà ở từ 500 ha đến 6.000 
ha tại Indonesia và các quốc gia khác trên thế giới.
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Premier Corporate Brand
Integrated Water, Wastewater 
and Environmental Solutions

Water, Water Everywhere
Water is one of earth’s most precious resources and needs to be managed 
industriously. Leading regional integrated water, wastewater and 
environmental solutions provider, Puncak Niaga Holdings Berhad (PNHB) is 
doing just that. The investment holding company has a host of subsidiaries 
that are involved in the construction, water, wastewater, sewerage and 
environmental engineering sectors. Since its establishment in 1994, PNHB 
has played a significant role in the plantation, water, waste water, property 
and oil & gas industries.

Across International Waters 
Known for being a Specialist Construction Infrastructure Company in 
water, wastewater infrastructure and environmental related industries, the 
company made history as the first water treatment and supply Concession 
Company listed on Bursa Malaysia Securities Berhad in July 1997. While 
PNBH’s headquarters are located in Shah Alam, Selangor, the group also has 
a presence in other cities across Malaysia and subsidiary offices in Singapore, 
China, India, Brunei and Myanmar. Employing more than 600 employees 
of various expertise, the company has a vision to be a significant player in 
construction, investment and project management covering integrated 
water supply services and environmental engineering projects. 

The well-known company is working to achieve their many business 
missions which include becoming a reputable and trustworthy company 
with a good track record through integrity and professionalism, building 
strategic alliances with their clients, consultants, contractors and other 
business associates, establishing smart partnerships with international 
specialist providers to enhance capabilities, expertise and employment of 
new technology.

Over the years, the group has expanded its presence and business to 
other countries. In 2008, PNHB entered China through its subsidiary Sino 
Water Pte Ltd, a company established in Singapore that focuses primarily 
on potential markets in the world’s most populous country. Two years 
later, the company founded Puncak Niaga Overseas Capital Pte Ltd, their 
wholly-owned Singapore subsidiary to accelerate the group’s international 
expansion plans in water and new business sectors within the South East 
Asia. The company went on to form a subsidiary in India in 2011, Puncak 
Niaga Infrastructures & Projects Private Limited, with its business revolving 
around potential markets in the country.

Through Puncak Niaga Overseas Capital Pte Ltd, the group has plans to 
explore potential water supply projects and other business sectors in 
Cambodia and Vietnam. 

Sustainable Development for the Future 
Understanding that green technology if fast becoming more crucial and 
relevant in maintaining sustainable living, PNHB will continue to provide 
environmental solutions services including the management of wastewater, 
solid waste and waste energy.

The group has expanded its horizons into the oil and gas industry through 
its acquisition of GOM Resources Sdn Bhd and KGL Ltd by Puncak Oil & Gas 
and look forward to establishing themselves as a significant player in the 
industry. With the belief that sustainable development is vital for the planet, 
people and communities, PNHB also aims to look for and nurturetalented 
and energetic employees in all key business areas while fostering smart, 
forward-thinking innovation and inculcating a culture of high performance 
and teamwork within their workforce. 

Nước khắp mọi nơi
Nước là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của trái đất và cần 
được quản lý một cách chu đáo. Nhà cung cấp giải pháp môi trường, xử lý 
nước thải và các dịch vụ về nước hàng đầu khu vực Puncak Niaga Holdings 
Berhad (PNHB) đang làm điều đó. Công ty cổ phần đầu tư này có một loạt 
các công ty con trong lĩnh vực xây dựng, nước, nước thải, thoát nước và kỹ 
thuật môi trường. Kể từ khi thành lập năm 1994, PNHB đóng vai trò quan 
trọng trong ngành trồng trọt, nước, nước thải, bất động sản và dầu khí.

Trên khắp các vùng biển quốc tế
 Được biết đến là một Công ty Cơ sở hạ tầng Xây dựng Chuyên về nước, cơ 
sở hạ tầng nước thải và các ngành công nghiệp liên quan đến môi trường, 
PNHB đã trở thành công ty xử lý và cung cấp nước đầu tiên được niêm yết 
trên Bursa Malaysia Securities Berhad vào tháng 7 năm 1997. Bên cạnh trụ 
sở tại Shah Alam, Selangor, tập đoàn này cũng có mặt ở các thành phố khác 
trên khắp Malaysia và các văn phòng chi nhánh tại Singapore, Trung Quốc, 
Ấn Độ, Brunei và Myanmar. Với hơn 600 nhân viên có chuyên môn khác 
nhau, công ty có tầm nhìn trở thành một thành viên quan trọng trong lĩnh 
vực xây dựng, đầu tư và quản lý dự án bao gồm các dịch vụ cấp nước tổng 
hợp và các dự án kỹ thuật môi trường.

Công ty nổi tiếng này cũng đang nỗ lực để đạt được nhiều xứ mệnh kinh 
doanh đã đề ra, bao gồm trở thành công ty có uy tín và đáng tin cậy với 
thành tích tốt thông qua sự liêm chính và chuyên nghiệp, xây dựng liên 
minh chiến lược với khách hàng, tư vấn, nhà thầu và các đối tác kinh doanh 
khác, thiết lập quan hệ đối tác thông minh với quốc tế chuyên gia cung cấp 
để tăng cường khả năng, chuyên môn và việc làm của công nghệ mới.

Trong những năm qua, tập đoàn đã mở rộng kinh doanh sang các quốc gia 
khác. Năm 2008, PNHB đặt chân tới Trung Quốc thông qua công ty con Sino 
Water Pte Ltd, một công ty được thành lập tại Singapore, tập trung chủ yếu 
vào các thị trường tiềm năng tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Hai năm 
sau, công ty thành lập Puncak Niaga Overseas Capital Pte Ltd tại Singapore. 
Đây là công ty con sở hữu toàn bộ của PNHB nhằm đẩy nhanh kế hoạch mở 
rộng ra thị trường quốc tế của tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh nước 
và các lĩnh vực kinh doanh mới ở Đông Nam Á. PNHB đã tiếp tục thành 
lập công ty con tại Ấn Độ vào năm 2011, Puncak Niaga Infrastructures & 
Projects Private Limited Puncak Niaga cơ sở hạ tầng & dự án, với hoạt động 
kinh doanh xoay quanh trung tâm thị trường tiềm năng trong nước.

Thông qua Puncak Niaga Overseas Capital Pte Ltd, tập đoàn có kế hoạch 
tìm hiểu các dự án cấp nước tiềm năng và các lĩnh vực kinh doanh khác ở 
Campuchia và Việt Nam.

Phát triển bền vững trong tương lai
 PNHB hiểu rằng công nghệ xanh sẽ nhanh chóng trở nên quan trọng và 
thiết yếu trong việc duy trì cuộc sống bền vững; chính bởi vậy, công ty sẽ 
tiếp tục cung cấp các dịch vụ giải pháp môi trường bao gồm quản lý nước 
thải, chất thải rắn và năng lượng thải. 

Tập đoàn đã mở rộng tầm nhìn, đầu tư vào ngành dầu khí thông qua việc 
mua lại GOM Resources Sdn Bhd và KGL Ltd của Puncak Oil & Gas với mong 
muốn giữ vị trí quan trọng trong ngành. Với niềm tin rằng sự phát triển bền 
vững là vô cùng quan trọng đối với hành tinh, con người và cộng đồng, 
PNHB cũng đặt mục tiêu tìm kiếm và nuôi dưỡng các nhân viên năng nổ 
trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh quan trọng, đồng thời thúc đẩy đổi mới 
thông minh, tư duy tiến bộ và khắc sâu văn hóa làm việc hiệu suất cao và 
làm việc nhóm đối với lực lượng lao động.
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Premier Corporate Brand
Retail - General Merchandise Store

Lifestyle Enhancer
The ÆON MALL brand is expanding its foot print regionally and is fast 
becoming recognised for offering quality products under in an community-
centric environment. As a core enterprise of AEON Group, responsible for 
commercial real estate development business, ÆON MALL is a specialist 
shopping mall developer. Its philosophy of putting the customer first has 
guided its continuing efforts to create malls that enhance the quality of 
life, stimulate local economic activity and contribute to community life and 
culture. ÆON MALL cooperates in the building of communities that are 
exciting, fun to live in and vibrant. It utilizes its collective skills to bring new 
value and attractiveness to communities, society and customers.

Communal Focal Points
ÆON MALL helps its customers to enhance their lifestyles by offering new 
ideas through the creation of vibrant communities and creating centers for 
excitement, fun and lifestyle enhancement. That is its mission. ÆON MALL 
want its malls to become focal points in their communities. That is why 
every mall that ÆON MALL develops and operates is firmly rooted in the 
life of its community and is designed as a place full of fun and excitement to 
enhance the enjoyment of life.

By the end of 2016, AEON MALL has developed and managed about 160 
malls as well as commercial buildings in Japan, 21 malls in China and ASEAN 
countries. In Vietnam, AEON MALL has stepped into the shopping center 
development business since early 2014 with AEON MALL Tan Phu Celadon 
and followed by AEON MALL Binh Duong in late 2014, AEON MALL Long 
Bien in late 2015, AEON MALL Binh Tan in 2016.

Long Haul Strategy
AEON MALL VIETNAM promises to keep in mind the “Customer-First” 
philosophy with Aeon Basic Principles of “Pursuing peace, respecting 
humanity, and contributing to local communities with customer’s point 
of view as its core”. For this core value, ÆON MALL does not carry on its 
business from a short-term perspective, it strives consistently to become a 
company that can contribute to the long-term and sustainable prosperity 
of the local community as a whole.

By tirelessly optimizing the highest benefits for customers, AEON MALL 
is committed to bringing customers joys and satisfaction to share the 
best, most memorable moments of life with its valued customers. The 
safety and convenience of shopping malls are AEON MALL’s top priorities, 
Its facilities will not only provide excellent shopping experiences but it 
will also continuously improve and strengthen the facilities to become a 
multifunctional complex that creates, nurtures, and extends opportunities 
for multi-generation customers, multi-area customers to meet and engage 
at AEON MALL. Moreover, through its business, ÆON MALL also actively 
contributes to local communities, and implements numerous social 
activities to preserve our beautiful environment for the next generation.

Nâng tầm cuộc sống
 ÆON MALL đang ngày càng khẳng định thương hiệu trong khu vực và 
nhanh chóng được công nhận là đơn vị cung cấp các sản phẩm chất lượng 
trong môi trường lấy cộng đồng làm trung tâm. Là doanh nghiệp cốt lõi 
của Tập đoàn AEON, chịu trách nhiệm kinh doanh phát triển bất động sản 
thương mại, ÆON MALL là một trung tâm mua sắm chuyên nghiệp và uy 
tín. Triết lý khách hàng là trên hết đã dẫn đường cho những nỗ lực liên 
tụckhông ngừng nghỉ của ÆON MALL để thành lập các trung tâm mua sắm 
với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy hoạt động kinh tế 
địa phương, đóng góp cho cuộc sống và xây dựng văn hóa cộng đồng. ÆON 
MALL không ngững nỗ lực, hợp tác trong việc tạo dựng cuộc sống, vui vẻ 
để sống và sôi động. NóÆON MALL sử dụng các kỹ năng tập thể của mình 
để mang lại giá trị và sức hấp dẫn mới cho cộng đồng, xã hội và khách hàng. 

Tâm điểm cuộc sống 
ÆON MALL cải thiện cuộc sống của khách hàng bằng cách mang tới những 
ý tưởng mới đầy sáng tạo. Điều này được thực hiện thông qua thành lập các 
đơn vị năng động, xây dựng các trung tâm vui chơi giải trí và cải thiện cuộc 
sống. Đó cũng chính là sứ mệnh của ÆON MALL. Tập đoàn mong muốn các 
trung tâm thương mại trở thành tâm điểm trong chính cộng đồng hiện tại. 
Đó là lý do tại sao tất cả trung tâm thương mại ÆON MALL đều phát triển 
và vận hành dựa trên cuộc sống của người dân tại khu vực. Đồng thời, đây 
cũng là nơi mang lại niềm vui và hứng khởi để nâng cao mức độ tận hưởng 
cuộc sống. 

Tính tới thời điểm cuối năm 2016, AEON MALL đã phát triển và quản lý 
khoảng 160 trung tâm thương mại cũng như các tòa nhà thương mại tại 
Nhật Bản, 21 trung tâm tại Trung Quốc và các nước ASEAN. Tại Việt Nam, 
AEON MALL đã bắt đầu kinh doanh phát triển trung tâm mua sắm từ đầu 
năm 2014 với AEON MALL Tan Phu Celadon, tiếp đến là AEON MALL Bình 
Dương vào cuối năm 2014, AEON MALL Long Biên vào cuối năm 2015, 
AEON MALL Bình Tân vào năm 2016.

Chiến lược đường dài
AEON MALL VIỆT NAM cam kết sẽ ghi nhớ triết lý “Khách hàng là trên hết” 
với các nguyên tắc cơ bản của Aeon về “Theo đuổi hòa bình, tôn trọng nhân 
loại và đóng góp cho cộng đồng địa phương với phương châm khách hàng 
là cốt lõi.” Với giá trị cốt lõi này, ÆON MALL không xác định kinh doanh và 
thu lợi ngắn hạn mà tập đoàn không ngừng phấn đấu để đóng góp cho sự 
thịnh vượng lâu dài và bền vững của toàn thể cộng đồng địa phương. 

Bằng cách không ngừng tối ưu hóa lợi ích cao nhất cho khách hàng, AEON 
MALL hứa hẹn sẽ mang đến niềm vui và sự hài lòng để tạo nên những 
khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc sống cho khách hàng. Sự 
an toàn và tiện lợi của trung tâm mua sắm là ưu tiên hàng đầu của AEON 
MALL, các TTTM sẽ không chỉ cung cấp trải nghiệm mua sắm tuyệt vời mà 
còn liên tục cải thiện và củng cố để trở thành một khu phức hợp đa chức 
năng, nơi khởi tạo, nuôi dưỡng và mở rộng cơ hội chonhiều thế hệ khách 
hàng nhiều thế hệ, khách hàng đa khu vựcnhiều nơi có thể gặp gỡ và tham 
gia các hoạt động tại AEON MALL. Hơn nữa, thông qua hoạt động kinh 
doanh, ÆON MALL cũng tích cực đóng góp cho cộng đồng địa phương và 
thực hiện nhiều hoạt động xã hội để bảo vệ môi trường xanh cho thế hệ sau.
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Premier Corporate Brand
Banking Solution

Banking on Trust
A trusted reputation is a very difficult entity to nurture, especially one 
that is decades old. Public Bank has a well-earned reputation as a financial 
institution that is run on solid foundations in its home country of Malaysia. 
Public Bank is the third largest financial institution basset in Malaysia. It is no 
surprise that Public Bank has successfully imported its sterling reputation to 
Vietnam, becoming only the sixth fully foreign-owned financial institution 
in the country. 

Joint Venture Beginnings
Based in Hanoi, Public Bank Vietnam Limited (PBVN) was transformed from 
VID Public Bank (VIDPB) - a joint venture between Bank for Investment and 
Development of Vietnam (BIDV) of Vietnam and Public Bank Berhad (PBB) 
of Malaysia with equal stake established in May 1992. The transformation 
completed on March 24th, 2016 and the bank officially commenced 
operations on April 1st, 2016.

VIDPB was one of the first joint-venture banks in Vietnam when it was 
established in May 1992. On July 15th, 2014, PBB acquired all BIDV’s stake 
in the joint-venture. On March 24th, 2015, State Bank of Vietnam (SBV) 
approved in principle to allow VIDPB to transform into a wholly owned 
subsidiary of PBB. After meeting all SBV’s requirements, the bank was 
officially allowed to transform to Public Bank Vietnam Limited on March 
24th, 2016.

After the transformation, it became the 6th bank with 100% foreign 
ownership in Vietnam (after HSBC Vietnam Limited, ANZ Vietnam Limited, 
Standard Chartered Bank Vietnam Limited, Shinhan Bank Vietnam Limited 
and Hong Leong Bank Vietnam Limited). Its registered capital  was VND3 
trillion.

Increased Footprint
PBVN currently has a network of 9 branches, i.e. in Hanoi (2), Haiphong (1), 
Da Nang (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1) and Ho Chi Minh City (3). Besides, 
it also has 4 transaction bureaus, i.e. in Hanoi (2) and Ho Chi Minh City (2).

On July 12th, 2018, the bank got a licence to open 3 new branches (i.e. in 
Hanoi (1), Da Nang (1) and Ho Chi Minh City (1)) and 2 new transaction 
bureaus in Ho Chi Minh City. In total, the PBVN will have a network of 12 
branches and 6 transaction bureaus. Currently, the bank serves millions of 
customers in 6 cities / provinces where it operates.

Apart from Vietnam and its home market of Malaysia, Public Bank has 79 
branches in Hong Kong, four in China, 30 in Cambodia, four in Laos and 
three in Sri Lanka.

The group’s overseas operations registered a pre-tax profit growth of 10.8% 
to RM687.8mil in 2017, contributing about 9.7% to the bank’s pre-tax profit 
in 2017. These numbers clearly show that the group  is on the right path in 
increasing its presence regionally. With the group’s renowned reputation 
for sustaining profitability even in the most challenging of times, PVBN look 
set to flourish and be a major player in Vietnam. 

Ngân hàng uy tín
Gây dựng uy tín vốn đã khó, giữ vững được uy tín lại càng khó hơn, đặc biệt 
là đối với một đơn vị có lịch sử hoạt động lâu năm. Ấy vậy mà Public Bank đã 
gặt hái được niềm tin của khách hàng một cách đầy xứng đáng trên cương 
vị một tổ chức tài chính, dựa trên nền tảng vững chắc được gây dựng tại 
Malaysia. Public Bank là tổ chức tài chính lớn thứ ba tại Malaysia. Không có 
gì đáng ngạc nhiên khi Public Bank đã thành công trong việc mang danh 
tiếng của mình đến Việt Nam, và trở thành tổ chức tài chính thứ 6 tại Việt 
Nam có 100% vốn nước ngoài.

Sự khởi đầu của doanh nghiệp liên doanh
Có trụ sở tại Hà Nội, Ngân hàng TNHH Public Việt Nam (PBVN) được chuyển 
đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public Bank (VIDPB) thành lập từ tháng 5 
năm 1992 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân 
hàng Public Bank Berhad Maylaysia (PBB) với số cổ phần bằng nhau. Sau 
quá trình chuyển đổi hoàn tất ngày 24/3/2016, ngân hàng chính thức bắt 
đầu hoạt động từ ngày 1/4/2016.

VIDPB là một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, bắt 
đầu hoạt động từ tháng 5/1992. Vào ngày 15/7/2014, PBB đã mua lại 50% cổ 
phần còn lại của BIDV trong liên doanh. Vào ngày 24/3/2015, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (SBV) về nguyên tắc đã phê duyệt cho phép VIDPB chuyển 
thành công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của PBB. Ngân hàng đã đáp ứng 
tất cả các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, và chính thức được cấp phép 
chuyển thành Ngân hàng TNHH Public Việt Nam vào ngày 24/3/2016.

Sau khi chuyển đổi, PBVN trở thành ngân hàng thứ 6 có 100% vốn nước 
ngoài tại Việt Nam (sau HSBC Việt Nam, ANZ Việt Nam, Ngân hàng Standard 
Chartered Việt Nam, Ngân hàng Shinhan Việt Nam và Ngân hàng Hong 
Leong Việt Nam). Vốn đăng ký là 3 ngàn tỷ đồng.

Mở rộng thương hiệu
PBVN hiện có 9 chi nhánh đặt tại các tỉnh/ thành phố Hà Nội (2), Hải Phòng 
(1), Đà Nẵng (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1) và Thành phố Hồ Chí Minh (3). 
Bên cạnh đó, ngân hàng còn có 4 phòng giao dịch tại Hà Nội (2) và Thành 
phố Hồ Chí Minh (2).

Vào ngày 12/7/2018, ngân hàng được cấp giấy phép mở thêm 3 chi nhánh 
mới (tại Hà Nội (1), Đà Nẵng (1) và Thành phố Hồ Chí Minh (1)) và 2 văn 
phòng giao dịch mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, PBVN sẽ sở hữu 
tổng cộng 12 chi nhánh và 6 phòng giao dịch. Hiện tại, ngân hàng đang 
phục vụ hàng triệu khách hàng tại 6 tỉnh/ thành phố nơi đặt chi nhánh và 
phòng giao dịch.

Ngoài Việt Nam và thị trường gốc tại Malaysia, PBVN có 79 chi nhánh tại 
Hồng Kông, 04 tại Trung Quốc, 30 tại Campuchia, 04 tại Lào và 03 tại Sri 
Lanka.

Trong năm 2017, các hoạt động ở nước ngoài của tập đoàn đạt tăng trưởng 
lợi nhuận trước thuế 10,8% tương đương 687,8 triệu đô la; đóng góp 
khoảng 9,7% vào lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2017. Những 
con số này cho thấy rằng tập đoàn đang đi đúng hướng trong công cuộc 
mở rộng thương hiệu ra toàn khu vực. Với danh tiếng về khả năng duy trì 
lợi nhuận ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của tập đoàn, rất 
có thể PVBN sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành ngân hàng trọng điểm tại 
Việt Nam.
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Premier Corporate Brand
Direct Selling

The Direct Route
Direct selling is nothing new, with social media platforms making it an ideal 
line to reach consumers. But the one brand that is almost synomymous with 
direct selling is most definitely Amway. It is probably the percusor to today’s 
much vaunted ‘gig economy’. Founded in 1959 in Michigan, US, Amway 
offers high quality consumer products and business opportunities in more 
than 110 countries and territories, with a network of 3 million distributors. 
More than 450 unique, high-quality products carry the Amway name in the 
nutrition, beauty and home categories, of which Nutrilite vitamin, mineral 
and dietary supplements, Artistry skin care and eSpringTM water treatment 
system are global top sellers. In 2018, Amway reported global sales of 
USD8.8 billion.

Enriching Lives
Via its Amway Business Owner model, more than 3 million people worldwide 
are able to supplement their incomes. Since its inception, Amway is proud 
to have paid out more bonuses and cash incentives to its distributors 
worldwide than any other direct sales company in history. Its low-start-up, 
satisfaction guaranteed model is a proven success and Vietnam proved 
to be no different when Amway began operations in Ho Chih Minh City a 
decade ago. Amway’s first manufacturing facility in Vietnam was located 
in the Dong Nai Province. In 2015, a USD25 million manufacturing plant 
was opened in Binh Duong, Vietnam. The 55,000sq meter facility houses 
manufacturing operations for Nutrilite, the world’s leading vitamins and 
dietary supplements offered exclusively from Amway Business Owners. 

Amway Vietnam has also had big social impact through its CSR initiatives, 
including the Nutrilite Power of 5 programme which has seen almost a 
quarter of million Nutrilite Little Bits packages distributed to thousands 
of malnourished children and those at risk of stunted growth, along with 
nutrition education and communication for parents and teachers in schools 
in Bac Giang province. The programme also offered nearly 189,000 Nutrilite 
Little Bits packages to 2,100 malnourished children in Bao Thang district, 
Lao Cai province in 2017.

Multiple Awards
Since its establishment, Amway Vietnam has obtained many prestigious 
awards and certificates, which has further strengthened the company’s 
reputation in the market. Amway is the first direct selling company in 
Vietnam to receive ISO14001:2004 Certificate for Environment Management 
System and OHSAS 18001:2007 Certificate for Occupational Health and 
Safety Management System. 

Amway Vietnam has also been named “Most Trusted Brand” by Vietnam 
Economic Times and Ministry of Planning and Investment. The Nutrilite 
brand also received “The Trusted, Golden Brand of Supplement Foods” from 
the Vietnam Association of Functional Food. In 2016-2017, Amway was 
named in “Top 100 best places to work in Vietnam” (by Anphabe & Nielsen), 
and in 2016-2017, one of “100 best CSI companies in Vietnam” (CSI Award) 
in 2016-2017-2018.

Con đường trực tiếp
Bán hàng trực tiếp không còn là khái niệm xa lạ khi mà các nền tảng truyền 
thông xã hội giúp cho phương thức này trở nên lý tưởng để tiếp cận người 
tiêu dùng. Nếu tìm một thương hiệu tương tự với bán hàng trực tiếp thì đó 
chính là Amway. Đây chính là tiền đề của một nền kinh tế được quảng cáo 
rầm rộ như ngày hôm nay. Được thành lập vào năm 1959 tại Michigan, Mỹ, 
Amway cung cấp các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao và cơ hội kinh 
doanh tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mạng lưới 3 triệu nhà phân 
phối. Hơn 450 sản phẩm độc đáo, chất lượng cao mang tên Amway thuộc 
các lĩnh vực dinh dưỡng, làm đẹp và gia đình. Trong đó, sản phẩm Nutrilite 
về vitamin, khoáng chất và chế phẩm bổ sung, chăm sóc da Artology và hệ 
thống xử lý nước eSpring™ là những sản phẩm bán chạy nhất.trên thế giới. 
Năm 2018, Amway báo cáo doanh thu toàn cầu là 8,8 tỷ USD.

Làm giàu cuộc sống
Mô hình Chủ doanh nghiệp Amway có thể giúp hơn 3 triệu người trên toàn 
thế giới gia tăng thu nhập. Kể từ khi thành lập, Amway tự hào chi trả tiền 
thưởng và ưu đãi tiền mặt cho các nhà phân phối trên toàn cầu. Con số 
đó cao hơn bất kỳ công ty bán hàng trực tiếp nào khác trong lịch sử. Mô 
hình start up với vốn nhỏ, đảm bảo sự hài lòng là thành công đã được minh 
chứng và Việt Nam không phải là ngoại lệ khi Amway bắt đầu hoạt động tại 
Thành phố Hồ Chí Minh từ một thập kỷ trước. Cơ sở sản xuất đầu tiên của 
Amway tại Việt Nam được đặt tại tỉnh Đồng Nai. Năm 2015, một nhà máy 
sản xuất trị giá 25 triệu USD đã được mở tại Bình Dương. Cơ sở rộng 55.000 
mét vuông, triển khai hoạt động sản xuất cho Nutrilite, sản phẩm vitamin 
hàng đầu thế giới và các chế phẩm bổ sung được cung cấp độc quyền bởi 
Chủ doanh nghiệp Amway.

Amway Việt Nam cũng có tác động lớn tới xã hội thông qua các sáng kiến 
CSR, bao gồm chương trình Nutrilite Power of 5, đã phân phát gần 250.000 
gói Nutrilite Little Bits cho hàng ngàn trẻ em suy dinh dưỡng và những trẻ 
có nguy cơ tăng trưởng chậm, kết hợp với giáo dục và truyền thông về dinh 
dưỡng cho phụ huynh phụ huynh và giáo viên trong các trường học ở tỉnh 
Bắc Giang. Năm 2017, chương trình cũng đã quyên góp gần 189.000 gói 
Nutrilite Little Bits cho 2.100 trẻ em suy dinh dưỡng ở huyện Bảo Thắng, 
tỉnh Lào Cai.

Những giải thưởng danh giá
Kể từ khi thành lập, Amway Việt Nam đã giành được nhiều giải thưởng và 
chứng chỉ uy tín, điều này càng củng cố danh tiếng của công ty trên thị 
trường. Amway là công ty bán hàng trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam nhận 
được Chứng chỉ ISO 14001: 2004 cho Hệ thống quản lý môi trường và 
Chứng chỉ OHSAS 18001: 2007 cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp.

Amway Việt Nam cũng đã được Thời báo Kinh tế và Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Việt Nam trao danh hiệu “Thương hiệu đáng tin cậy nhất”. Bên cạnh đó, 
Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã trao danh hiệu “Thương hiệu 
vàng uy tín về Thực phẩm chức năng” cho Nutrilite. Trong năm 2016-2017, 
Amway được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam (bởi 
Anphabe & Nielsen); và là một trong 100 công ty CSI tốt nhất tại Việt Nam 
(Giải thưởng CSI) năm 2016-2017- 2018.
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Premier Corporate Brand
Property Integrated Development

Integrated with Nature
Hanoi and Ho Chih Minh City are a typical of megapolices, - huge, sprawling, 
crowded, bustling traffic and teeming with activity twenty-four seven. Over 
a decade ago, the idea of urban green lung residential developments were 
unheard of in Vietnam. It was somewhat surprising that Gamuda Land was 
the company which made the pioneering foray into this type of nature-
inspired development, as it had no previous experience in Vietnam. What 
made the venture even more courageous was that Gamuda Land undertook 
to rejuvenate a hitherto unwanted piece of waste land in South Hanoi, 
which was decimated by toxic waste. Today, Gamuda Land is the biggest 
Malaysian property player in Hanoi, and also the first to introduce a nature-
inspired sanctuary within Ho Chi Minh City.

Despite being unfamiliar with the customs, culture and language of 
Vietnam, Gamuda Land was undeterred, believing that the country’s 
demographic was ripe for expansion. In the early 2000s, almost 40% of the 
country’s population was under the age of 35 and Gamuda Land seized on 
their collective desire to be a new generation of home owners. 

Booming Values
Gamuda Land tackled the environmental issues in the proposed 
development site by building a water sewage treatment plant. That 
has completely transformed the locale and Gamuda City now sits on a 
sprawling 172ha site, consisting of residential townships Gamuda Gardens 
and Gamuda Lakes as well as the commercial hub Gamuda City Central, in 
addition to the park. The well-balanced mix of residential and commercial 
developments, and essential amenities, together with its strategic location 
amidst a network of expressways, have increased its demand among 
the locals and foreign investors. The development of Gamuda City has 
also attracted blocks of apartments at the fringes by other developers. 
Investments have been pouring in, making property in south Hanoi now 
worth three times its former value. 

Replicating Success
Taking its cue from Garden City’s success is the 82hs Celadon City in Ho Chih 
Minh Ciy, where Gamuda Land created a 16ha park with three lakes before 
any residentail or commercial development took place. This approach has 
seen Gamuda Land rise from an unknown entity in Vietnam to one of its 
most prominent and forward-thinking and innovative developers. 

Aside from its three residential precincts – Ruby, Emerald and Diamond – 
Celadon City’s key amenities include Vietnam’s first Aeon Mall which has 
a gross floor area of 74,322sq m. Given its 1.5 million footfall monthly, the 
mall is expanding to 148,645sq m, making it the largest shopping mall in 
Ho Chih Minh City.

The development also offers schools, the biggest private sports complex 
(5ha) in Vietnam, and a 4ha Celadon Cultural Village to promote Vietnamese 
arts and culture through recreation and entertainment facilities. Gamuda 
Land is also in talks with the local tourism board to make Celadon Cultural 
Village into a tourist hotspot which is envisioned to be the premier one-
stop gastro-cultural hub in Ho Chih Minh City. 

Giao hòa với thiên nhiên
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những siêu đô thị điển hình – giao 
thông đông đúc, ngổn ngang và hoạt động tấp nập suốt 24/7. Hơn một 
thập kỷ trước, ý tưởng về phát triển khu dân cư lá phổi xanh đô thị còn hoàn 
toàn mới mẻ ở Việt Nam.. Gamuda Land đã gây ngạc nhiên khi tạo ra bước đi 
tiên phong vào loại hình phát triển lấy cảm hứng từ thiên nhiên chưa từng 
xuất hiện trước đây tại Việt Nam này. Đặc biệt, Gamuda đã tiến hành khai 
hoang và trẻ hóa một mảnh đất bỏ hoang phía Nam Hà Nội để tiếp lửa cho 
dự án liều lĩnh này. Ngày nay, Gamuda Land là tay chơilà công ty bất động 
sản có gốc Malaysia lớn nhất tại Hà Nội và cũng là công ty đầu tiên cho ra 
mắt khu bảo tồn lấy cảm hứng từ thiên nhiên trong lòng Sài thành.

Dù khác biệt về phong tục, văn hóa và ngôn ngữ, Gamuda Land vẫn không 
hề nản lòng, họ tin rằng nhân khẩu học nước tangười dân nơi đây đã sẵn 
sàng cho việc phát triển. Tính tới đầu những năm 2000, gần 40% dân số 
nước ta nằm ở độ tuổi dưới 35. Nhờ đó, Gamuda Land đã nắm bắt được 
mong muốn trở thành một thế hệ chủ sở hữu nhà mớicho ngôi nhà mới 
của họ.

Tăng vọt giá trịGiá trị vượt bậc
Gamuda Land đã giải quyết các vấn đề môi trường tại khu vực phát triển dự 
án bằng cách xây dựng một nhà máy xử lý nước thải. Điều này đã làm thay 
đổi hoàn toàn thực trạng ô nhiễm tại đây. Gamuda City hiện tọa lạc trên khu 
đất rộng 172ha, bên cạnh công viên xanh Yên Sở lớn nhất Hà Nội bao gồm 
các khu dân cư Gamuda Gardens và Gamuda Lakes cũng như trung tâm 
thương mại Gamuda City Central. Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển dân cư 
và thương mại, và các tiện nghi thiết yếu, cùng với vị trí chiến lược khi nằm 
giữa mạng lưới đường cao tốc trọng điểm, đã làm tăng nhu cầu sử dụng 
dịch vụ. Sự phát triển của Gamuda City cũng đã thu hút các khối căn hộ 
xung quanh của nhà phát triển khác. Nhiều dự án được đầu tư vào biến bất 
động sản ở phía nam Hà Nội thành vùng đất có giá trị gấp ba lần trước đây.

Nhân bản sự thành công
Lấy ý tưởng từ thành công của Garden City, khu đô thị xanh Celadon City 
rộng 82 ha đã được xây dựng và phát triển tại thành phố HCM. Ngay từ khi 
bắt đầu thi công dự án, Gamuda Land đã thiết kế công viên rộng 16ha với 
ba hồ cảnh quan lớn. Công trình này hoàn thành trước khi có bất cứ sự đầu 
tư vàhay phát triển nào về thương mại và cư trú. Phương thức tiếp cận này 
đã khiến Gamuda Land vươn lên vị trí thống lĩnh và trở thành nhà phát triển 
sáng tạo, tiến bộ tại Việt Nam từ một tổ chức vô danh.

Ngoài ba khu dân cư - Ruby, Emerald và Diamond - các tiện ích quan trọng 
khác của Celadon City nổi bật là Trung tâm thương mại Aeon Mall đầu tiên 
tại Việt Nam có tổng diện tích là 74.322 m2. Với 1,5 triệu lượt ghé thăm mỗi 
tháng, Aeon Mall Tân Phú đang mở rộng diện tích lên tới 148.645m2, khiến 
nơi đây trở thành trung tâm mua sắm lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sự phát triển này là tiền đề cho sự ra đời của trường học, khu liên hợp thể 
thao tư nhân lớn nhất Việt Nam (5ha) và Làng văn hóa Celadon rộng 4ha để 
quảng bá văn hóa nghệ thuật Việt Nam thông qua các khu vui chơi giải trí. 
Gamuda Land cũng đang làm việc với hội đồng du lịch địa phương để biến 
Làng văn hóa Celadon trở thành một điểm nóng du lịch – là trung tâm văn 
hóa một điểm đến hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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Premier Corporate Brand
Banking – Cross Border 

Ventures Solutions

Transforming Landscapes through Investment 
In a world where cash is king, finding the capital is often one of the hardest 
resources to obtain. The Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) 
is a wholly-owned entity by the Government of Malaysia that has changed 
the future of many companies by investing into projects and properties 
of corporations, SME’s, foreign governments and companies. EXIM Bank 
invests in companies in various sectors including trading, manufacturing, 
infrastructure, agro-based businesses and education.  

Financial Support For International Projects
A member of the Berne Union, an international organization for Export 
Credit Agencies, The Aman Union and Association of Development 
Financing Institutions in Asia and the Pacific, EXIM Bank is a 24-year old 
Development Financial Institution that promotes reverse investments. Other 
than providing credit facilities to finance and support exports and imports 
of goods, services and overseas projects, EXIM Bank also provides export 
credit insurance, export financing insurance and overseas investments. 

In September 2018, EXIM Bank achieved another milestone when the 
British University Vietnam Campus was officially opened in Hanoi. The bank 
financed the University’s construction under its Overseas Project Financing 
Facility. Known as the BUV Ecopark Campus, the university is distinctive in 
its open design concept, making it possible for students and staff to be close 
to nature, while utilizing modern and sophisticated facilities. The out-of-the 
box architectural wonder also creates an active and inspiring environment 
that promotes research and innovation among its students.

EXIM’s Bank’s role in providing financial support to the esteemed project 
has made it possible for students in Vietnam to be learn through teaching 
methodologies and learning experience in line with the UK standard format 
and programmes. The opportunity in turn provides quality graduates and 
future workers for various markets. 

EXIM Bank continues to establish partnerships with international 
associations and multilateral organisations and through these collaborations 
have boosted its own business and market outlook. The BUV project is an 
example of EXIM Bank’s penetration of the global education market. 

Crossing Borders, Making Ventures
Focusing on their business philosophy ‘An Unwavering Commitment’, 
EXIM Bank will persist to enter new markets, particularly in non-traditional 
markets and provide financial support to Malaysian and international 
companies with exceptional projects across the globe. 

With the vision to be a leading Financial Institution for Malaysian cross-
border ventures, EXIM Bank will also continue on its mission to facilitate 
its home country’s global businesses by providing banking and credit 
insurance product services, while giving developmental advisory services 
when nurturing Malaysian-cross border business ventures. EXIM Bank 
continues to fortify its commitment on delivering effective financing and 
takaful solutions as the leading financial institution for Malaysian cross-
border ventures while stimulating and enhancing the competitiveness of 
Malaysian companies in various industries globally. 

Chuyển đổi khu vực thông qua đầu tư
Trong thế giới tiền là vua, việc tìm kiếm vốn đầu tư là một trong những 
việc khó khăn nhất. Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Malaysia Berhad (còn gọi 
là ngân hàng EXIM bank) là một đơn vị thuộc sở hữu hoàn toàn của Chính 
phủ Malaysia, EXIM bank đã thay đổi vận mệnh của nhiều công ty bằng cách 
đầu tư vào các dự án và tài sản thuộc các tập đoàn, các công ty vừa và nhỏ, 
chính phủ và các công ty nước ngoài. Ngân hàng EXIM bank đầu tư vào các 
công ty trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm thương mại, sản xuất, cơ sở 
hạ tầng, các doanh nghiệp về nông nghiệp và giáo dục.

Hỗ trợ tài chính cho các dự án quốc tế
Là một thành viên của Liên minh Berne, một tổ chức quốc tế cho các Doanh 
nghiệp tín dụng ngoại địa, Liên minh Aman và Hiệp hội các Tổ chức Tài 
chính phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng EXIM bank là một 
tổ chức tài chính đã và đang phát triển 24 năm nhằm thúc đẩy đầu tư ngược. 
Ngoài việc cung cấp các cơ sở tín dụng để tài trợ và hỗ trợ xuất nhập khẩu 
hàng hóa, dịch vụ và các dự án ở nước ngoài, Ngân hàng EXIM bank còn 
cung cấp bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm tài chính xuất khẩu và bảo 
hiểm đầu tư nước ngoài.

Tháng 9 năm 2018, Ngân hàng EXIM bank đã đạt được một cột mốc khác khi 
trường đại học British University Vietnam Campus được chính thức thành 
lập tại Hà Nội. Ngân hàng đã tài trợ trong suốt quá trình xây dựng trường 
dựa trên Cơ sở tài chính cho các dự án nước ngoài.Trường còn được biết 
đến với tên gọi khác là BUV Ecopark Campus, với lối kiến trúc mở vô cùng 
đặc biệt, khuôn viên trường tạo cho sinh viên và nhân viên cảm giác gần 
gũi với thiên nhiên, đồng thời trường cũng sử dụng các phương tiện thiết 
bị rất hiện đại và tiên tiến. Cảnh quan kiến trúc vượt trội cũng góp phần tạo 
ra một môi trường năng động và truyền cảm hứng, thúc đẩy nghiên cứu và 
đổi mới cho sinh viên.

EXIM Bank đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ tài chính cho dự án ý nghĩa 
này, giúp sinh viên Việt Nam được trải nghiệm phương pháp giảng dạy và 
kinh nghiệm học tập theo mô hình và chương trình tiêu chuẩn của Vương 
quốc Anh. Đổi lại, cơ hội này cũng đem lại cho đất nước Việt Nam những 
sinh viên tốt nghiệp chất lượng tốt và nhân lực tương lai bổ cho nhiều 
ngành nghề khác nhau.

Ngân hàng EXIM Bank liên tục thiết lập quan hệ đối tác với các hiệp hội 
quốc tế và các tổ chức đa phương; thông qua các hợp tác này nhằm thúc 
đẩy triển vọng kinh doanh và thị trường cho ngân hàng. Dự án BUV là một 
ví dụ về sự thâm nhập của Ngân hàng EXIM Bank trong thị trường giáo dục 
toàn cầu.

Đầu cơ xuyên biên giới
Tập trung vào triết lý kinh doanh: “Cam kết không ngừng phát triển’’, Ngân 
hàng EXIM Bank sẽ luôn cố gắng thâm nhập vào các thị trường mới, đặc biệt 
là các thị trường phi truyền thống, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các công ty 
Malaysia và các công ty quốc tế với các dự án đặc biệt trên toàn cầu.

Với tầm nhìn là một tổ chức tài chính hàng đầu cho các doanh nghiệp xuyên 
biên giới của Malaysia, Ngân hàng EXIM Bank cũng sẽ tiếp tục sứ mệnh tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp toàn cầu của Malaysia bằng cách cung cấp 
dịch vụ bảo hiểm tín dụng và ngân hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn 
phát triển khi giúp Malaysia vươn mình ra thế giới.Ngân hàng EXIM tiếp tục 
củng cố cam kết cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả với tư cách là tổ 
chức tài chính hàng đầu cho các doanh nghiệp liên doanh xuyên biên giới 
của Malaysia; đồng thời khuyến khích và nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các công ty Malaysia trong các ngành công nghiệp khác nhau trên toàn cầu.
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Premier Corporate Brand
Hospitality 

Premier Business Hotel 

Emerald Class Getaway
Surf . . . Sand . . . Five-star hospitality ensconced within restored classic 
French architecture. This dream holiday destination really does exist in the 
form of JW Marriot Phu Quouc Emerald Bay Resort & Spa. It is located on 
Vietnam’s largest island, the five-star JW Marriot Phu Quouc Emerald Bay 
Resort & Spa is said to occupy the finest piece of ribbon shoreline available, 
making it the perfect seaside getaway. 

Unique Architecture
Unlike many hotels and resorts, JW Marriot Phu Quouc Emerald Bay Resort & 
Spa is also unique in that was once a 19th century French university, which 
has been reimagined as an eclectically themed, ultra-luxury beachfront 
playground by renowned resort architect Bill Bensley. 

Privacy is assured as guests can relax on the private beach which is 
considered one of the finest in Phu Quoc. The mosaic-tiled, seashell-shaped 
pool lends an added splendour to an already plush environment. Central 
to any hotel and resort are the dining facilities and the JW Marriot Phu 
Quouc Emerald Bay Resort is proud to honour both Vietnamese and French 
cuisines. Domestic delights are to be found at its Tempus Fugit, which 
specialises in traditional Vietnamese dishes. The latter is celebrated in the 
Pink Pearl restaurant and the French & Co bakery, all accompanied by an 
impressive wine list. The Red Rum offers a captivating view of the ocean 
as guests enjoy the freshest seafood. Post-dinner, there’s the Department 
of Chemistry Bar with its talented mixologists offering a whole gamut of 
cocktails to tantantalise tastebuds. 

Unrivalled Exclusivity
There are, of course, five-star wedding and business facilities but what really 
sets the JW Marriot Phu Quouc Emerald Bay Resort are the sheer opulence 
of the rooms, suites and villas available. Luxuriate in a one-bedroom villa 
with its own swimming pool or a larger 3-bedroom unit. The Lamark House 
is a standalone residence with an unrivalled sea view. 

As expected of a world class seaside resort, JW Marriot Phu Quouc Emerald 
Bay Resort offers visitors a variety of water sports and activities such as 
boating, kayaking, snorkelling and fly-fishing. 

The local area also has many attractions to keep visitors entranced. These 
include taking a hiking adventure through Phu Quouc National Park. The 
Phu Quouc Coconut Prison offers visitors a glimpse of the nation’s turbulent 
past while the Duong Dong Night Market is a shopper’s paradise, foodie 
haven and night life central all rolled into one. 

JW Marriot Phu Quouc Emerald Bay Resort offers a number of attractive 
offers, including early bird promos, group packages as well as longer stay 
options to allow visitors to get the most out of their stay on this tropical 
island paradise. 

Điểm đến đẳng cấp
Sóng vỗ . . . Cát biển . . . Một khách sạn năm sao mọc lên trong thiên đường  
mang đậm kiến trúc cổ điển Pháp. Điểm đến của kỳ nghỉ mơ ước này chính 
là khách sạn JW Marriot Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa. Tọa lạc trên 
hòn đảo lớn nhất Việt Nam, khu nghỉ dưỡng năm sao JW Marriot Phú Quốc 
có vị trí đắc địa bên bờ biển xinh đẹp, khiến nơi đây trở thành điểm nghỉ 
dưỡng hoàn hảo.

Kiến trúc độc đáo
Không giống như nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng khác, JW Marriot Phú 
Quốc Emerald Bay Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng vô cùng độc đáo. Nơi đây 
từng là một trường đại học của Pháp vào thế kỷ 19, được xây dựng như một 
sân chơi bên bờ biển cực kỳ sang trọng được thiết kế bởi Bill Bensley- kiến 
trúc sư nổi tiếng chuyên về khu nghỉ dưỡng.

Nơi đây luôn đảm bảo sự riêng tư để khách hàng có thể thư giãn trên bãi 
biển riêng, một trong những nơi đẹp nhất ở Phú Quốc. Hồ bơi lát gạch 
Mosaic vỏ sò lộng lẫy, nổi bật trong không gian sang trọng. Trung tâm của 
bất kỳ khách sạn và khu nghỉ dưỡng nào luôn là các nhà hàng, và đặc biệt,  
JW Marriot Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa tự hào tôn vinh ẩm thực 
Việt Nam và ẩm thực Pháp. Các món ngon trong nước sẽ được tìm thấy tại 
Tempus Fugit, nơi chuyên về các món ăn truyền thống của Việt Nam. Trong 
khi món Pháp được phục vụ tại nhà hàng Pink Pearl và tiệm bánh Pháp & 
Co, tất cả đều kèm theo một danh sách rượu vang đầy ấn tượng. Đặc biệt, 
du khách có thể khách thưởng thức hải sản tươi ngon nhất tại nhà hàng 
ven biển Red Rum trong khung cảnh quyến rũ và bao la của đại dương. Sau 
bữa tối một loạt các loại cocktail thơm ngon được phục vụ tại quầy pha chế.

Độc quyền
JW Marriot Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa còn cung cấp dịch vụ liên 
quan tới kinh doanh và đám cưới năm sao. Tuy nhiên, điều thực sự tạo nên 
danh tiếng cho khách sạn là sự sang trọng của các căn phòng và biệt thự có 
sẵn. Những tiện nghi sang trọng được phục vụ tại biệt thự một phòng ngủ 
có hồ bơi riêng hoặc biệt thự 3 phòng ngủ lớn hơn. Lamark House là căn hộ 
biệt lập với tầm nhìn ngút ngàn ra biển xanh.

Đúng như mong đợi của một khu nghỉ mát bên bờ biển đẳng cấp thế giới, 
JW Marriot Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa cung cấp cho du khách 
nhiều hoạt động thể thao dưới nước như chèo thuyền, kayak, lặn với ống 
thở và câu cá.

Khu vực địa phương cũng có nhiều điểm hấp dẫn để giữ chân du khách. 
Các hoạt động bao gồm trải nghiệm đi bộ đường dài qua Vườn quốc gia 
Phú Quốc. Nhà lao Cây Dừa Phú Quốc mang đến cho du khách góc nhìn sơ 
lược về quá khứ nhiều biến động nơi đây. Trong khi chợ đêm Dương Đông 
là một thiên đường mua sắm, thiên đường ẩm thực. Tại đây, cuộc sống về 
đêm diễn ra đầy màu sắc.

JW Marriot Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa cung cấp một số ưu đãi hấp 
dẫn, bao gồm khuyến mãi Early Birds dành cho khách hàng đặt trước, các 
gói theo nhóm, cũng như các lựa chọn lưu trú dài hạn. Tất cả các ưu đãi trên 
nhằm giúp du khách tận dụng tối đa thời gian lưu trú tại thiên đường đảo 
nhiệt đới này.
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Premier Corporate Brand
General Insurance

Health is Wealth
‘Live life in the present’ is advise that is commonly heard but it is always 
mindful to keep an eye on the future, especially where healthcare is 
concerned. Post and Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation 
(PTI) has made it a mission to bring quality, affordable healthcare to the 
ordinary citizens of Vietnam. PTI was founded on August 1,1998 and has 
three major shareholders, namely South Korea-based Dongbu Insurance 
Co., Ltd. (37.32%), Vietnam Post Corporation (22%) and Vndirect Securities 
Corporation (22%).

PTI offers customers with a wide range of practical, superior products and 
services. PTI provides both individual and institutional customers with 
over 100 insurance products grouped in four main product categories: 
Motor Vehicle Insurance, Personal Insurance, Property & Engineering 
Insurance and Marine Insurance. It currently has 47 member companies 
and a customer service network consisting of 10,800 post offices across 
the country. Empowered by Vietnam Post Corporation’s nationwide post 
office system, PTI is proud to be a non-life insurer with the largest sales and 
customer service network in the local market.

Treatment Abroad
An example of PTIT’s commitment towards providing the best medical 
solutions to its customers is exemplified by its cancer insurance plan. PTI, 
in collaboration with France-based MGEN, provides locals an opportunity 
to get access to the most modern and advanced medical methods in the 
world and have their treatment fully paid by PTI. 

Only some countries, including France, have developed a National Health 
Care System to provide effective treatment of these serious diseases.
However, given the context that living in a developing country, the majority 
of Vietnamese people with a low average income have limited access to 
medical treatment. As a result, insurance products are essential to get 
financially secure as they are a sound solution to cover high treatment costs 
in case of any critical illness. Accordingly, the insured may be paid up to 
VND15 billion to cover travel, medical care and cancer treatment expenses 
and enjoy many other benefits during his or her treatment in Europe. 

A Profitable Entity
PTI has over 1,810 employees working at the head office and 41 member 
companies.
With as much as 92.3% of its personnel holding college and university 
degrees or higher, PTI is led by a dynamic and highly qualified team. 
In addition to the core insurance business, PTI has also stepped up its 
investment activities, focusing on two main areas: Financial Investment 
and Real Estate Investment. PTI is one of the insurers with high profitability 
ratios in the market.

PTI is the only non-life insurer to launch the “Green Dreams” project annually.
After seven years of implementation, PTI has donated presents with a total 
value of over VND7 billion to about 35,000 students nationwide.

Sức khỏe là tài sản
Chúng ta vẫn thường nghe lời khuyên “Live life in the present” (Tạm dịch: 
Sống cho hiện tại), nhưng trong thực tế nó lại dành cho thì tương lai, đặc 
biệt là về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 
(PTI) đã biến tôn chỉ đó thành sứ mệnh mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
chất lượng, giá cả phải chăng cho người Việt Nam. PTI được thành lập vào 
ngày 1 tháng 8 năm 1998 với sự góp vốn của ba cổ đông lớn đó là Công ty 
Bảo hiểm Dongbu (37,32%), Bưu điện Việt Nam (22%) và Công ty Cổ phần 
Chứng khóan Vndirect (22%).

PTI cung cấp rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ thiết thực và vượt trội. PTI 
cung cấp cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với hơn 100 sản 
phẩm bảo hiểm được nhóm thành bốn loại sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ 
giới, Bảo hiểm cá nhân, Bảo hiểm tài sản & kỹ thuật và Bảo hiểm hàng hải. 
PTI hiện có 47 công ty thành viên và một mạng lưới dịch vụ khách hàng bao 
gồm 10.800 bưu điện trên toàn quốc. Được cấp phép bởi hệ thống Bưu điện 
Việt Nam, PTI tự hào là công ty bảo hiểm phi nhân thọ với mạng lưới bán 
hàng và dịch vụ khách hàng lớn nhất tại thị trường nội địa.

Trị liệu tại nước ngoài
Một minh chứng về cam kết của PTI về cung cấp các giải pháp y tế tốt nhất 
cho khách hàng chính là chương trình bảo hiểm ung thư. PTI đã cùng hợp 
tác với công ty MGEN của Pháp để cung cấp khách hàng cơ hội tiếp cận với 
các phương pháp y tế hiện đại và tiên tiến nhất trên thế giới và được PTI 
thanh toán toàn bộ chi phí.

Chỉ một số quốc gia, bao gồm Pháp, đã phát triển Hệ thống chăm sóc sức 
khỏe quốc gia để mang lại cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 
phương pháp điều trị tiên tiến này. Tuy nhiên, với bối cảnh sống ở một quốc 
gia đang phát triển, phần lớn người dân Việt Nam có thu nhập trung bình 
thấp đều rất hạn chế trong việc tiếp cận với các phương pháp điều trị y tế. 
Do đó, các sản phẩm bảo hiểm là rất cần thiết giúp người dân yên tâm về 
mặt tài chính vì đây là một giải pháp hợp lý để trang trải chi phí điều trị rất 
cao khi bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, người được hưởng bảo 
hiểm có thể được chi trả tới 15 tỷ đồng để trang trải chi phí đi lại, chăm sóc 
y tế và điều trị ung thư cũng như hưởng nhiều lợi ích khác trong quá trình 
điều trị tại châu Âu.

Tổ chức sinh lời 
PTI có hơn 1.810 nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 41 công ty thành viên.
Với 92,3% nhân sự có bằng đại học và cao đẳng trở lên, PTI được lãnh đạo 
bởi một đội ngũ năng động và có trình độ cao. Ngoài hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm cốt lõi, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tập trung vào 
hai lĩnh vực chính: Đầu tư tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI là một trong 
những công ty bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao trên thị trường.

PTI là công ty bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất khởi động dự án Green 
Dreams hàng năm.
Sau bảy năm triển khai, PTI đã tặng những phần quà giá trị với tổng trị giá 
hơn 7 tỷ đồng cho khoảng 35.000 sinh viên trên toàn quốc.
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Premier Corporate Brand
Healthcare – Dental & Aesthetic 

Dentistry Solutions

A Sparkling Success Story 
A good dental specialist is hard to find, but when you find one, that is the 
only one you will ever want to go to. Founded in 2003, Dentalpro is a dental 
specialist centre is one of Kuala Lumpur’s most popular dentists among KL-
ites and visitors to Malaysia’s capital city. Located in the bustling suburb of 
Bangsar, Dentalpro have a team of dental surgeons who are ready to assist 
patients with all the necessary information to customers before visiting the 
centre. 

Getting to the Root of the Problem
Whether it is diagnostics, general and preventive dentistry, restorative 
dentistry, aesthetic, oral surgery, orthodontic periodnotic, paediatric, 
prosthodontic, implant, oral and maxillofacial surgery , orthodontic and 
sedation, Dentalpro’s team of dentists aim to provide the best for their 
patients in every single visit.  

Unlike other conventional dentist practices, Dentalpro’s service to their 
customers begin even before they arrive for treatment. The homely 
yet tasteful deco at the clinic gives out a homely and yet professional 
atmosphere, keeping customers at ease throughout their visit at the centre.  
With a focus on clients that desire and appreciate, personalized, high quality 
dental treatments, the staff at Dentalpro make sure that they understand 
each patient’s dental condition, concerns and aspirations. 

Understanding how dental treatments can sometimes be daunting, the 
Dentalpro team provide each patient with a thorough consultation, with 
info on treatment option plans and requirements before treatment begins 
to help the customer have a clear view of the upcoming dental procedure, 
whether small or big. Information shared at the consultation is also used to 
match a patient with the most suitable practitioner at Dentalpro. 

Branding is an important element for the dental specialist. Dentalpro is a 
brand that believes in maintaining quality dental services and have been 
providing personalized dental care or patients, not just in Malaysia but from 
all around the world.  The team at Dental care give patients a dental care 
experience different from others and will continue to provide an effective 
and happy experience to their customers.  Their doctors will provide 
clientswith the finest dental care available utilizing advance techniques and 
years of experience.

Technology Driven Dentistry 
Moving alongside Malaysia’s rapid technological growth in the 21st 
century, Dentalpro has equipment and facilities of the latest technology 
in dentistry at the centre.  Their surgery rooms are equipped with intra-
oral camera electrosurgery, fibre optic lights, digital X-ray machine and an 
Orthopenthomograph X-Ray machine all of which are designed to function 
with a range of devices that are attached to the dental chairs such as 
ultrasonic scaler and air-jet polisher. 

The clinic’s computerized management system integrates clinical, 
administrative and diagnostic information for efficiency of patient 
management and accuracy of patients’ records, reducing waiting time 
for patients.Realising the importance of having the latest in technical 
innovations, the team at Dentalpro have acquired, European autoclaves in 
the Vacuklav series, satisfying the requirements of the European Standards 
for proper sterilization and infection control. 

Câu chuyện thành công rực rỡ
Việc tìm được một chuyên gia nha khoa uy tín dường như chưa bao giờ dễ 
dàng, nhưng một khi bạn đã tìm được nơi tin cậy, đó là nơi duy nhất bạn 
muốn tới. Thành lập vào năm 2003, Dentalpro là một trong những trung 
tâm chuyên về nha khoa nổi tiếng nhất ở Kuala Lumpur dành cho người dân 
địa phương và cả du khách đến với thủ đô của Malaysia. Nằm ở vùng ngoại 
ô Bangsar sầm uất, Dentalpro sở hữu đội ngũ bác sĩ nha khoa sẵn sàng hỗ 
trợ tất cả các thông tin cần thiết cho khách hàng trước khi họ đến trung tâm.

Tìm hiểu gốc rễ vấn đề
Cho dù chỉ là chẩn đoán, hay nha khoa tổng quát và dự phòng, nha khoa 
phục hồi, phẫu thuật răng miệng thẩm mỹ, chỉnh nha định kỳ, nhi khoa, 
phục hình răng, cấy ghép, phẫu thuật hàm mặt, chỉnh nha và giảm đau, đội 
ngũ nha sĩ tại Dentalpro đều hướng tới mục tiêu cung cấp cho bệnh nhân 
dịch vụ tốt nhất trong mỗi lần thăm khám. 

Không giống với phòng khám nha sĩ thông thường khác, dịch vụ dành cho 
khách hàng của Dentalpro bắt đầu từ trước khi họ đến điều trị. Phòng khám 
trang trí đơn giản nhưng trang nhã mang đến bầu không khí thân thuộc mà 
chuyên nghiệp, giúp khách hàng thoải mái trong suốt chuyến thăm khám 
tại trung tâm. Thông qua tập trung vào các khách hàng có mong muốn và 
đánh giá cao các phương pháp điều trị nha khoa chất lượng cao, cá nhân 
hóa, đội ngũ nhân viên tại Dentalpro luôn đảm bảo rằng họ hiểu rõ tình 
trạng răng miệng, mối quan tâm và nguyện vọng của từng bệnh nhân.

Dentalpro thấu hiểu rằng đôi khi điều trị nha khoa có thể khiến bệnh nhân 
nản chí; chính bởi vậy Dentalpro luôn tư vấn kĩ càng về kế hoạch lựa chọn 
phương pháp điều trị cho từng khách hàng trước khi bắt đầu lộ trình, giúp 
họ có một cái nhìn rõ ràng về quy trình nha khoa sắp tới, dù nhỏ hay lớn. 
Thông tin được chia sẻ tại buổi tư vấn cũng được sử dụng để chỉ định bác sĩ 
phù hợp nhất tại Dentalpro cho bệnh nhân.

Thương hiệu là một yếu tố quan trọng đối với các chuyên gia nha khoa. 
Dentalpro là một thương hiệu uy tín nhờ vào việc duy trì các dịch vụ nha 
khoa chất lượng và đã cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa riêng biệt cho 
các cá nhân không chỉ ở Malaysia mà đến từ khắp nơi trên thế giới. Đội ngũ 
nha sĩ tại Dentalpro mang đến cho bệnh nhân trải nghiệm chăm sóc nha 
khoa khác biệt với những nơi khác và sẽ tiếp tục cung cấp thêm những trải 
nghiệm hiệu quả và vui vẻ cho khách hàng. Các bác sĩ của chúng tôi luôn 
sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc nha khoa tốt nhất nhờ vào 
nhiều năm kinh nghiệm và sử dụng các kỹ thuật tiên tiến.

Nha khoa theo hướng công nghệ
Đồng hành cùng sự phát triển công nghệ vượt bậc của Malaysia trong thế 
kỷ 21, Dentalpro sở hữu trang thiết bị ứng dụng công nghệ mới nhất trong 
ngành nha khoa tại trung tâm. Phòng phẫu thuật được trang bị camera 
phẫu thuật điện trong miệng, các đèn sợi quang, máy X-Ray kỹ thuật số và 
máy X-ray chụp toàn cảnh - tất cả đều được thiết kế để hoạt động với một 
loạt các thiết bị được gắn vào ghế nha khoa như máy siêu âm và máy đánh 
bóng răng bằng luồng khí nén.

Hệ thống quản lý máy tính của phòng khám tích hợp các thông tin lâm 
sàng, quản trị và chẩn đoán nhằm mang lại hiệu quả cho việc quản lý bệnh 
nhân và tính chính xác của hồ sơ bệnh nhân, giảm thời gian chờ đợi cho 
bệnh nhân.Nhận thấy tầm quan trọng của việc cải tiến kỹ thuật mới nhất, 
nhóm nghiên cứu tại Dentalpro đã mua buồng áp suất châu Âu thuộc dòng 
Vacuklav, đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Châu Âu về kiểm soát khử 
trùng và nhiễm trùng thích hợp.
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Premier Corporate Brand
Manufacturing

Window & Door Solutions

Window of Opportunity
The size and scale of Eurowindow’s operations can be gleaned from its 
4,000-plus highly skilled workforce operating in one of its five factories and 
a glass processing centre based in Hanoi, Da Nang and Binh Dung. All of 
its production facilities are equipped with the latest automated production 
equipment imported from leading suppliers in Europe for the manufacturing 
of windows, doors and fixed panels. Eurowindows also makes fire-resistant 
doors, wooden flooring and joineries, which are suitable for hotels, villas 
and apartments and are made specifically to withstand Vietnam’s local 
climate and conditions. 

ISO Certified
Running Vietnam’s the most modern glass processing center, Eurowindow 
manufactures tempered glass, heat strengthened glass, safety glass, 
decorative glass and double glazing glass. Eurowindow is the only company 
in Vietnam that can temper Super Soft Coated Low-e and has Heat-Soak-
Test equipment. During the test, defective glass will automatically break 
and be discarded, minimizing risks of unexpected breakage when in use. 

Eurowindow is the exclusive copyright supplier of Kommerling uPVC profile 
(a company of Germany’s HT Group), is a principle partner of France’s 
Technal for aluminum profile, is the glass processor of Saint-Gobain Glass 
(France) and is the sole partner of Italy’s Starwood in Vietnam. Eurowindow 
was awarded ISO 9001:2000 certificate for quality management by Norway’s 
DNV organization and ISO 14001:2004 certificate for environmental 
management by the British Standards Institution (BSI). 

Standard Bearer
Eurowindow’s products meet not only European standards, but also 
Vietnam Standards Series (TCVN). TCVN is the first standard set for uPVC 
door, window, and partition products launched and applied in Vietnam, 
includes TCVN 7451:2004 on technique regulations; and TCVN 7452:2004 
on testing methods. The compilation of Vietnam Standards Series was 
based on Eurowindow’s proposals, approved by the National Quality and 
Measurement Standard Department and signed and launched by the 
Ministry of Science and Technology in February 2005. 

Eurowindow has been awarded a certificate of merit by the Prime Minister 
for its achievements in production and trade. Eurowindow products won the 
Top 10 “Vietnam golden star” prize 2011, Top 100 of 2004, 2006, 2007, 2008, 
2009 of Vietnam Association of Young Entrepreneurs, Top 20 of Vietnam’s 
famous trademarks 2010, 2011 by the National Office of Intellectual 
Property, Top 500 Vietnam’s fastest-growing enterprises 2010, 2011 by 
Vietnam Report, Top 100 leading enterprises in Vietnam 2009, “Vietnam 
Hi-Quality Products” Title from 2005 to 2011 elected by consumers, Top 
10 reliable household appliances 2009, 2010, 2011 by Vietnam Economic 
Times, “Golden Dragon” Prizes and many others. 

Its products can easily be found via its extensive distribution network which 
includes 3 branches, nearly 40 showrooms, and hundreds of agents and 
distributors.  

Cánh cửa cơ hội
Công ty CP Eurowindow là công ty có quy mô và tầm cỡ lớn với lực lượng 
lao động hơn 4000 công nhân lành nghề, làm việc tại một trong năm nhà 
máy và một nhà máy sản xuất thủy tinh có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Bình 
Dương,. Tất cả các cơ sở sản xuất của Eurowindow đều được trang bị các 
thiết bị sản xuất tự động hiện đại nhất được nhập khẩu từ các nhà cung cấp 
hàng đầu ở châu Âu. để sản xuất cửa sổ, cửa ra vào và các cửa kính cố định. 
Eurowindows cũng sản xuất cả cửa chống cháy, sàn gỗ và nhà ở, phù hợp 
cho khách sạn, biệt thự và căn hộ, đồng thời được gia công kĩ lưỡng để phù 
hợp với điều kiện và khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam.

Chứng nhận ISO
Vận hành nhà máy sản xuất kính hiện đại nhất Viêt Nam, Eurowindow sản 
xuất kính chống nhiệt, kính cường lực, kính an toàn, kính hoa văn và kính 
hộp. Eurowindow là công ty duy nhất tại Việt Nam có thể gia nhiệt kính cản 
nhiệt Low-E và có thiết bị Kiểm tra kính bị vỡ do nhiệt Heat-Soak-Test. Trong 
quá trình thử nghiệm, kính bị lỗi sẽ tự động vỡ và bị loại bỏ, giảm thiểu rủi 
ro vỡ bất ngờ trong quá trình sử dụng.

Eurowindow là nhà cung cấp độc quyền của công ty Kommantic uPVC (một 
công ty thuộc Tập đoàn HT của Đức), là đối tác chính của công ty Technal về 
đồ nhôm tại Pháp, là nhà sản xuất thủy tinh của Saint-Gobain Glass (Pháp) 
và là đối tác duy nhất của Starwood, Ý tại Việt Nam. Eurowindow được trao 
tặng chứng nhận ISO 9001: 2000 về quản lý chất lượng từ tổ chức Na Uy 
DNV và chứng chỉ ISO 14001: 2004 về quản lý môi trường từ Viện Tiêu chuẩn 
Anh (BSI).

Lá cờ đầu trong ngành
Các sản phẩm của Eurowindow không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu 
mà cả các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). TCVN là bộ tiêu chuẩn đầu tiên cho 
các sản phẩm về cửa, cửa sổ và phân vùng uPVC được xây dựng và áp dụng 
tại Việt Nam, bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật số 7451: 2004 về quy định kỹ 
thuật; và MA 7452: 2004 về phương pháp thử nghiệm. Việc biên soạn bộ 
Tiêu chuẩn Việt Nam dựa trên các đề xuất của Eurowindow, được Cục Tiêu 
chuẩn và Đo lường Chất lượng Quốc gia phê duyệt và được Bộ Khoa học và 
Công nghệ ký và đưa ra vào tháng 2/2005.

Eurowindow đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì những 
thành tựu trong sản xuất và thương mại. Các sản phẩm của Eurowindow 
đã giành giải thưởng Top 10 Ngôi sao vàng của Việt Nam năm 2011, lần 
lượt giành được Top 100 vào năm 2004, 2006, 2007, 2008, và năm 2009 của 
Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Top 20 thương hiệu nổi tiếng của Việt 
Nam năm 2010, và năm 2011 của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ, Top 500 doanh 
nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2010, và năm 2011 bởi Công 
ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Top 100 doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2009, danh hiệu “ Sản phảm Việt Nam chất 
lượng cao” từ năm 2005 đến 2011 do người tiêu dùng bầu chọn, Top 10 thiết 
bị gia dụng đáng tin cậy 2009, 2010, 2011 của Thời báo kinh tế Việt Nam, 
Giải thưởng Rồng Vàng và nhiều giải thưởng khác.

Sản phẩm của Eurowindow có thể dễ dàng được tìm thấy thông qua mạng 
lưới phân phối rộng lớn bao gồm 3 chi nhánh, gần 40 phòng trưng bày, 
hàng trăm đại lý và nhà phân phối trên khắp cả nước.
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Premier Corporate Brand
Hospitality Premier Hotel

A Century of Excellence
Founded in 1919 by Conrad Hilton, the brand is synonymous with first class 
hospitality the world over. Travellers checking in know for certain they can 
expect the very best in hotel services, dining and an attention to detail 
which is a direct result of being an unqualified success in the industry for 
such a prolonged period.

With more than 570 locations across 6 continents, Hilton provides an 
authentic and contemporary experience for its guests worldwide. Its guest 
rooms feature a smart, functional design plus thoughtful amenities. And 
its Request Upon Arrival service ensures that rooms will be unique to the 
guests’ specifications from the moment they check in.

Hanoi Rocks
Its instant brand recognition already gives it a huge competitive advantage 
and when that brand is aligned to a historical landmark, the hotel itself 
becomes an icon in itself. Perfectly located in Hanoi’s stylish French Quarter, 
the iconic Hilton Hanoi Opera hotel is truly a landmark in itself. Next to the 
Hanoi Opera House, it is within a short walk of Hanoi’s central business 
district, Vietnam National Museum of History, Hoan Kiem Lake and Hanoi 
Old Quarter. Experience the local culture through its locally-styled guest 
rooms and Vietnamese restaurant Ba Mien. With versatile meeting space 
and an outdoor pool, the Hilton Hanoi Opera hotel has everything and more 
to make guests feel truly welcome and are set for an unforgettable stay.  

This award-winning hotel has 265 fully-equipped guest rooms and suites 
with internet access. Unlike many other hotels, visitors will not be stuck in 
identikit cubicles with nothing to reflect its locale. The Hilton Hanoi Opera 
hotel includes many subtle touches of local art and deco within each room 
to allow visitors to get a feel of Vietnam.

Business travellers will also be pleased to note that there are meeting rooms 
and amenities for up to 500 delegates. It is also just half-an-hour drive from 
Noi Bai International Airport and is a short walk from the city’s Central 
Business District. 

Subtle Fusion
Dining is an integral part of any hotel stay and Hilton Hanoi Opera hotel 
offers both local and international cuisines in five dining areas. Guests 
wanting to sample authentic Vietnamese fare should make a beeline for Ba 
Mien, which has a unique and original take on Vietnamese food, fusing the 
subtle fresh tastes of the North with intriguing spices from the South and 
rich flavours from the central region of the country. 

Apart from the iconic opera house itself, as mentioned, the hotel’s location 
is just minutes away from numerous historical and tourist attractions. These 
include the Temple of Literature, Ho Chi Minh Mausoluem and Thang Long 
Water Puppet Theatre.

Guests arriving at the Hilton Hanoi Opera House will be greeted by multi-
lingual staff who will ensure that their every whim and fancy is attended to 
and that every creature comfort is made available to pamper them to their 
fullest satisfaction. 

Một thế kỷ xuất sắc
Được thành lập năm 1919 bởi Conrad Hilton, thương hiệu được đánh giá là 
khách sạn thân thiện và hiếu khách hạng nhất trên toàn thế giới. Khách du 
lịch đến với Hilton luôn cảm thấy yên tâm về dịch vụ khách sạn, ăn uống và 
sự săn sóc đến từng chi tiết. Tất cả đều được phục vụ một cách tốt nhất. Điều 
này là kết quả trực tiếp của thành công tuyệt đối trong ngành suốt một thời 
gian dài như vậy. 

Với hơn 570 khách sạn trải khắp 6 châu lục, Hilton mang đến trải nghiệm 
đích thực và hiện đại cho khách hàng trên toàn thế giới. Phòng khách có 
thiết kế theo chức năng, thông minh, cùng các tiện nghi chu đáo khác. Và 
dịch vụ “Yêu cầu trước khi đến” đảm bảo rằng mỗi phòng đều được tuỳ chỉnh 
phù hợp với yêu cầu của khách hàng ngay từ khi họ đến khu vực check in. 

“Tường thành vững chãi” tại Hà Nội 
Hilton Hà Nội có lợi thế cạnh tranh rất lớn khi thương hiệu gắn liền với một 
dấu mốc lịch sử và trở thành biểu tượng cho chính mình. Tọa lạc tại một vị 
trí hoàn hảo trong Khu phố cổ Hà Nội mang đậm phong cách Pháp, dấu ấn 
đặc trưng của khách sạn Hilton Hanoi Opera thực sự là một địa điểm nổi 
bật. Hilton nằm ngay bên cạnh Nhà hát lớn Hà Nội, chỉ cách khu thương mại 
trung tâm Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Hồ Hoàn Kiếm và Khu 
phố cổ Hà Nội vài phút đi bộ. Trải nghiệm văn hóa địa phương thông qua 
các phòng khách theo phong cách địa phương và nhà hàng Ba Miền. Với 
không gian hội nghị đa năng và hồ bơi ngoài trời, khách sạn Hilton Hanoi 
Opera sở hữu tất cả những ưu thế và nhiều hơn nữa khiến du khách cảm 
nhận sự chào đón nồng nhiệt và có một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Khách sạn Hilton có 265 phòng thường và phòng suite được trang bị đầy đủ 
nội thất và truy cập Internet. Điểm khác với các khách sạn khác là du khách 
sẽ không bị mắc kẹt trong những căn phòng nhàm chán mà không gợi nhớ 
về một nơi nào đó . Khách sạn Hilton Hanoi Opera bao gồm nhiều nét tinh 
tế của nghệ thuật địa phương bài trí trong mỗi phòng, cho phép du khách 
có không gian để cảm nhận về Việt Nam.

Các du khách tới Việt Nam với mục đích công tác cũng nên lưu ý rằng ở đây 
có phòng họp và tiện nghi phục vụ lên tới 500 người. Khách sạn cũng chỉ 
cách Sân bay Quốc tế Nội Bài nửa giờ lái xe và cách Khu thương mại trung 
tâm thành phố vài phút đi bộ.

Tinh hoa ẩm thực
Ăn uống là một phần không thể thiếu của bất kì khách sạn nào. Khách sạn 
Hilton Hanoi Opera phục vụ cả ẩm thực trong nước lẫn ngoài nước tại khu 
vực ăn uống. Du khách muốn nếm thử món ăn Việt Nam đích thực nên đi 
thẳng đến nhà hàng Ba Miền - nơi có các món ăn truyền thống độc đáo của 
Việt Nam, pha trộn hương vị tươi ngon tinh tế của miền Bắc với các loại gia 
vị hấp dẫn từ miền Nam và hương vị phong phú từ miền Trung đất nước .

Như đã đề cập, ngoài nhà hát opera mang tính biểu tượng, vị trí của khách 
sạn gần nhiều điểm tham quan lịch sử và du lịch. Bao gồm Văn Miếu, Lăng 
chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà hát Múa rối nước Thăng Long.

Khách đến Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được chào đón bởi đội ngũ nhân viên 
thành thạo nhiều ngôn ngữ để đảm bảo rằng mọi ý nghĩ thích và sở thích 
của du khách đều được quan tâm và được đáp ứng.
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Premier Corporate Brand
Lifestyle - Beer

A Traditional Brewing Powerhouse
Despite changing trends and evolving tastebuds, one things that beer 
connoisseurs look for is brand heritage from a brewery. The older the better. 
This is because a long history clearly indicates a strong tradition in the 
finer art of brewing ale and hops into that golden elixirs beloved by many. 
Vietnam has one of the largest beer markets in the world with drinkers 
making it the ninth largest in the world and third in Asia, behind China and 
Japan. 

Proud Brewing Heritage
Hanoi Beer and Alcohol Joint Stock Corporation (Habeco) has a firm footing 
in this huge industry by virtue of its long and illustrious heritage. Established 
in 1890, Habesco’s predecessor was the French-owned Hommel Brewery. 
It was later acquired under the government’s economic recovery policy in 
early 1957. With the help of brewing experts from (then) Czechoslovakia, 
Habesco was able to overcome many difficulties and produced its first 
full home-grown bottled beer in August 15, 1958. This was a milestone 
in Vietnam’s beer industry as it now had domestically-brewed brands to 
tantalise the tastebuds of its beer drinkers. 

Habeco is headquartered in Hanoi and has the largest share of the beer 
segment in North Vietnam and is also the third largest beer producer in the 
country. Habeco has over 20 subsidiaries and employs over 5000 staff. 

Its range of products include the ubiquitous Hanoi Beer - a brand that is 
considered synonymous with Habeco, consisting of nearly 70% of its beer 
output. Hanoi Beer is a particular favourite among Northern beer lovers for 
its smooth bitter aftertaste and its bright yellow hue. There is also a Green 
Label brewed with the palattes and tastebuds of the Central population in 
mind as reflected in itsslogan - ‘Traditional Beer, Central Vitality’. The other 
popular beer brand under the Habeco umbrella is Truc Bach. 

Local Flavours
Habeco also manufacture, market and distribute a range of wines and 
vodkas, all distilled to the possible highest standards and more importantly, 
made to appeal to the Vietnamese people. A good example would be 
the Lua Moi Rice Wine - a strong alcoholic beverage much loved by local 
consumers, having been around since the 1970s. Its distinctive aroma and 
flavours are derived from the rice that is used to produce this local favourite. 

In recent times, Habeco has had to re-position itself to ensure it continues 
to be among the major players in this sector. For instance, its Hanoi Vodka 
Vietnam brand is fermented from Vietnamese rice and pure yeast and the 
optimal distillation technology through the modern 8-tower system that 
creates the purest product.  Habeco employs a Russian imported Silver 
Filtration System to create a rich, pure drink that meets the most discerning 
of palates. Designed to compete in the premium segment of alcoholic 
beverages, it signals Habeco’s vision to continue to remain competitive in 
the new millennium.  

Nhà máy bia truyền thống
Dù cho xu hướng và thị hiếu thay đổi theo thời gian, thì điều mà những 
người sành bia vẫn luôn kiếm tìm là một Di sản Thương hiệu. Càng lâu đời, 
càng đẳng cấp. Câu nói này bắt nguồn từ một câu chuyện dài về truyền 
thống lâu đời trong nghệ thuật pha chế rượu bia và những tiên dược vàng 
được nhiều người yêu thích. Việt Nam sở hữu một trong những thị trường 
bia lớn nhất thế giới. Nước ta đứng thứ chín trên thế giới và thứ ba ở châu Á 
sau Trung Quốc và Nhật Bản về tỉ lệ người sử dụng bia rượu.

Di sản bia đáng tự hào
Công ty Cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) là một cây 
đại thụ trong ngành công nghiệp khổng lồ này nhờ vào di sản về tiếng tăm 
lừng lẫy lâu đời. Được thành lập năm 1890, tiền thân của Habeco là nhà máy 
bia Hommel thuộc sở hữu của người Pháp. Sau đó, công ty đã được thu mua 
theo chính sách phục hồi kinh tế của chính phủ vào đầu năm 1957. Với sự 
trợ giúp của các chuyên gia sản xuất bia đến từ Tiệp Khắc, Habeco đã vượt 
qua nhiều khó khăn và sản xuất ra bia chai thương hiệu Việt đầu tiên vào 
ngày 15 tháng 8 năm 1958. Đây là dấu mốc trong ngành công nghiệp bia 
rượu Việt Nam vì họ đã bắt đầu sở hữu thương hiệu bia nội địa để đánh thức 
thị hiếu của những người uống bia.

Habeco có trụ sở tại Hà Nội và sở hữu thị phần lớn nhất trong phân khúc bia 
ở miền Bắc Việt Nam và cũng là nhà sản xuất bia lớn thứ ba cả nước. Công ty 
có hơn 20 công ty con và sử dụng hơn 5000 lao động.

Loạt các sản phẩm của hãng bao gồm Bia Hà Nội có mặt khắp nơi - một 
thương hiệu được coi là đại diện cho Habeco, chiếm gần 70% sản lượng bia. 
Bia Hà Nội là một thức uống yêu thích của những người yêu thích bia miền 
Bắc vì dư vị đắng mịn và màu vàng tươi của nó. Ngoài ra còn có một dòng 
bia nhãn xanh phù hợp với khẩu vị của người dân miền Trung như thể hiện 
trong khẩu hiệu – “Hương bia truyền thống, sức sống miền Trung”. Thương 
hiệu bia nổi tiếng khác núp dưới chiếc ô Habeco là Trúc Bạch.

Hương vị địa phương
Habeco cũng sản xuất, tiếp thị và phân phối một loạt các loại rượu và vodka, 
tất cả được chưng cất theo tiêu chuẩn cao nhất và quan trọng hơn là được 
thiết kế để thu hút người dân Việt Nam. Một ví dụ điển hình là Rượu gạo Lúa 
Mới - một thức uống có nồng độ cồn mạnh được nhiều người tiêu dùng địa 
phương yêu thích, đã xuất hiện từ những năm 1970. Hương thơm và mùi vị 
đặc trưng của loại rượu này có nguồn gốc từ gạo – nguyên liệu chính để sản 
xuất ra tuyệt phẩm nơi này.

Trong thời gian gần đây, Habeco đã phải tự định vị lại để đảm bảo mình vẫn 
nằm trong số những thành viên quan trọng trong lĩnh vực này. Chẳng hạn 
như thương hiệu Vodka Hà Nội, Việt Nam được lên men từ gạo quê cùng 
men nguyên chất và sử dụng công nghệ chưng cất tối ưu thông qua hệ 
thống 8 tháp hiện đại nhằm tạo ra thành phẩm nguyên chất nhất. Habeco 
sử dụng Hệ thống lọc Silver Filtration System nhập khẩu từ Nga để có thể 
tạo ra một loại thức uống nguyên chất, hương vị phong phú nhằm đáp ứng 
được cả những khẩu vị khó tính nhất. Được thiết kế để cạnh tranh trong 
phân khúc cao cấp của thị trường thức uống có cồn, Vodka Hà Nội là dấu 
hiệu  cho tầm nhìn duy trì khả năng cạnh tranh của Habeco trong thiên niên 
kỷ mới.
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certificate of recognition
Brand recognition in 

Integrated Logistic Solutions

Linking Up the World
Yusen Logistics has its roots in Japan in the 1950s as a company established 
to handle general travel and air cargo. Today, Yusen Logistics has a global 
network spanning almost 341 cities in 45 countries. It employs almost 25,000 
highly skilled staff situated locally to manage global logistics. Its areas of 
expertise are in supply chain management, planning and consulting. Its 
global freight forwarding services benefit from Yusen Logistics having 
established domestic transport networks in place in all major markets. As 
befitting a huge enterprise such as Yusen Logistics, it boasts having over 3 
million sq metres of strategically located warehouse space. It is a financially 
stable and diversified business with interests in the following market sectors 
- Automotive, Consumer Electronics, Retail, Manufacturing, Petroleum 
(Lubricant oil), Tires and Healthcare. 

Personalized Solutions
Yusen Logistics Vietnam offers complete supply chain solutions utilizing 
high quality infrastructure, modern warehouse facilities, and proven I.T. 
systems to meet and exceed the expectations of its customers. Yusen 
Logistics Vietnam operates an extensive network of warehouse facilities 
from North to South Vietnam committed to its in-house Five “S” Quality 
Pledge (Safety, Savings, Sanitation, Standards, and Satisfaction); Yusen 
Logistics Vietnam works to maintain the highest standards in every aspect 
of its business, always innovating to create advantage for its customers.
Yusen Logistics Vietnam personalized solutions that deliver supply chain 
optimization, transportation planning & execution, and inventory planning 
& management.

With the nation’s economy being dominated by manufacturing, Yusen 
Logistics Vietnam has a big role to play seeing that it has expertise in 
delivering fast, reliable dynamic supply chain solutions for consumer 
electronics, telecommunications(video, mobile, media-driven 
entertainment), computer hardware and peripherals, and semiconductors 
and semiconductor equipment, among many others. 

Its cost effective services include Vendor Managed Inventory, managing 
movement between regional and local distribution centers, and precision 
instrument and sensitive cargo logistics. Yusen Logistics Vietnam strives to 
ensure that every piece of cargo will arrive at its intended destination safe 
and sound, and on schedule.   

ISO Certified
Yusen Logistics has a vision of connecting people, businesses & 
communities to a better future – through logistics. Its mission is to become 
the world’s preferred supply chain logistics company - applying insight, 
service quality and innovation to create sustainable growth for business 
and society. The number of accreditations Yusen Logistics has received 
reflects that it is definitely on the right track on succeeding on its mission. 
For instance, it is certified ISO 9001 (Quality Management System) and ISO 
14001 (Environmental Management System) for Group companies in Japan 
and overseas. Yusen Logistics has also managed to acquire the highest 
security level certified by TAPA for group companies in Japan and overseas. 
It has also now added The BrandLaureate’s Certificate of Recognition for its 
unwavering commitment to quality in Vietnam. 

Kết nối thế giới
Yusen Logistics có nguồn gốc từ Nhật Bản, được thành lập vào những năm 
1950 với vai trò xử lý hàng hóa du lịch và vận tải hàng không nói chung. 
Hiện nay, Yusen Logistics có mạng lưới trên toàn cầu trải rộng ở gần 341 
thành phố tại 45 quốc gia. Công ty sử dụng gần 25.000 nhân viên có trình 
độ cao tại các khu vực địa phương để quản lý hậu cần trên toàn cầu. Yusen 
Logistics chuyên cung cấp các dịch vụ như quản lý chuỗi cung ứng, lên kế 
hoạch và tư vấn. Dịch vụ giao nhận hàng hóa toàn cầu hưởng lợi từ việc 
Yusen thiết lập mạng lưới giao thông tại tất cả các thị trường lớn của mình. 
Với một doanh nghiệp lớn như Yusen Logistics, họ tự hào khi sở hữu kho 
hàng rộng hơn 3 triệu mét vuông nằm ở vị trí chiến lược. Đây là một doanh 
nghiệp đa dạng và ổn định về tài chính, với lợi nhuận từ các khu vực thị 
trường sau - Ô tô, điện tử tiêu dùng, bán lẻ, sản xuất, dầu khí (dầu bôi trơn 
máy), lốp xe và chăm sóc sức khỏe.

Giải pháp cá nhân hóa
Yusen Logistics Việt Nam cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện 
tận dụng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cơ sở kho hiện đại và hệ thống IT 
đã qua thử nghiệm để đáp ứng trên cả mong đợi của khách hàng. Yusen 
Logistics Việt Nam có mạng lưới các cơ sở kho rộng khắp từ Bắc vào Nam, 
đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn 5S nội bộ (tạm dịch là An toàn, Tiết kiệm, Vệ 
sinh, Tiêu chuẩn và Hài lòng). Yusen Logistics Việt Nam luôn duy trì các tiêu 
chuẩn cao nhất trong mọi lĩnh vực kinh doanh của mình, không ngừng đổi 
mới vì lợi ích khách hàng.
Yusen Logistics Việt Nam cá nhân hóa các giải pháp mang đến sự tối ưu hóa 
cho chuỗi cung ứng, lên kế hoạch & thực hiện vận tải, và lên kế hoạch & 
quản lý hàng tồn kho.

Trong bối cảnh sản xuất chế tạo là lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc 
gia, giữa rất nhiều đối thủ khác, Yusen Logistics Việt Nam vẫn đóng vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng nhanh, đáng 
tin cậy cho điện tử tiêu dùng, viễn thông (video, di động, giải trí dựa trên 
phương tiện truyền thông), phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vi, 
cũng như chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn.

Các dịch vụ hiệu quả về mặt chi phí bao gồm quản lý tồn kho bởi nhà cung 
cấp (VIM), quản lý vận chuyển giữa các trung tâm phân phối khu vực và địa 
phương, và dụng cụ đo chính xác cùng với hậu cần vận tải hàng hóa dễ vỡ. 
Yusen Logistics Việt Nam cố gắng đảm bảo rằng tất cả các hàng hóa sẽ đến 
tay khách hàng an toàn và đúng thời gian.

Chứng nhận ISO
Yusen Logistics vạch ra tầm nhìn kết nối mọi người, doanh nghiệp và cộng 
đồng đến một tương lai tốt đẹp hơn - thông qua dịch vụ hậu cần. Sứ mệnh 
là trở thành công ty hậu cần chuỗi cung ứng được yêu thích trên thế giới – 
dùng sự thấu hiểu, chất lượng dịch vụ và sự đổi mới không ngừng để tạo ra 
sự tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp và xã hội. Số lượng giải thưởng 
Yusen Logistics đã nhận được minh chứng cho thấy đường lối đúng đắn 
để chạm đích thành công trong sứ mệnh của mình.Chẳng hạn như chứng 
nhận ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Hệ thống quản 
lý môi trường) đã được trao cho các công ty của Tập đoàn tại Nhật Bản cũng 
như ở nước ngoài. Yusen Logistics cũng được TAPA chứng nhận đạt mức 
độ bảo mật cao nhất cho các tập đoàn tại Nhật Bản và nước ngoài. Yusen 
Logistics gần đây vinh dự nhận thêm giải thưởng Thương hiệu xuất sắc 
BrandLaureate cho cam kết vững vàng về chất lượng tại Việt Nam.
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Stamp of Luxury 
Some locations are just synonymous with premium luxury shopping - 
Beverley Hills, Los Angeles, Suria KLCC, Kuala Lumpur, and now, a sparkling 
new addition, Tran Tien Plaza, Hanoi. For a nation that has long prided itself 
on socialist values, it is perhaps taken a little longer than other emerging 
markets for a premium luxury outlet to take root. Housed in the historic 
heritage site that is the Maison Godard, Trang Tien Plaza is the first and 
only luxury shopping centre in Vietnam. Boasting of more than 200 
premium brands covering cosmetics, handbags, footwear, clothing and all 
relevant accessories.  Discerning shoppers will find many of the instantly 
recognisable luxury brands such as Burberry, Cartier, Louis Vitton and Rolex, 
making Trang Tien Plaza the hottest commercial space in Hanoi. 

Heritage Building
Trang Tien Plaza was formerly known as the Maison Goddard, when the 
French government sold the premises to private businesses in 1953. Six years 
later, the building was in the possession of the Vietnamese government and 
was known as General Merchandise with trade being conducted in stamps 
for a variety of everyday household goods such as fabric, clothing and 
bicycle parts. However, business floundered and closed its doors in 1993. 
However, the grand old building was given a new lease of life in 2002 when 
another state owned enterprise rejuvenated it and named it Trang Tien 
Shopping Centre. The Trang Tien Plaza shoppers now know today came 
to be when IMEX Pan Pacific began investing in it in 2005 and started the 
process of turning it into the premier shopping destination in Hanoi. 

Trang Tien Plaza is  a premium shopping outlet that has been designed to 
be family-friendly. There are nursery rooms and helpful staff attending to 
shoppers’ every need. There are also the attendant F&B and entertainment 
outlets to ensure there is something for every member of the family, 
regardless of age group. 

The Right Crowd
Retailers are also kept happy as Trang Tien Plaza plans a calendar of events 
that is specifically designed to attract the right kind of shopper. From 
extravagant launches by premium brands to fashion shows, retailers know 
that the premium rental is backed by a high foot traffic. Furthermore, Trang 
Tien Plaza has successfully positioned itself as the premium shopping 
destination in Hanoi ensuing it attracts shoppers with high spending power. 

Trang Tien Plaza has won a number of prestigious awards. These include 
being named in the Top 100 Sustainable Businesses Awards 2013 as well as 
being honoured with the Vietnam Travel Awards 2016. It was also adjudged 
to have the best Luner New Year decorations for 2018. It now adds The 
BrandLaureate’s Certificate of Recognition to its already impressive list. 

 

Dấu ấn của sự sang trọng
Beverley Hills, Los Angeles, Suria KLCC, Kuala Lumpur, là những địa danh 
được biết tới như những khu mua sắm đẳng cấp sang trọng, và giờ đây, có 
thêm Tràng Tiền Plaza, Hà Nội. Với một quốc gia từ lâu đã tự hào về các giá 
trị xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, có lẽ phải mất một khoảng thời gian lâu 
hơn so với các thị trường mới nổi khác để một trung tâm mua sắm cao cấp, 
sang trọng như Tràng Tiền Plaza đặt nền móng. Nằm tại vị trí của di sản lịch 
sử Maison Godard (Nhà Godard) trước đây, Tràng Tiền Plaza là trung tâm 
Thương mại đẳng cấp, sang trọng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Tự hào 
là nơi quy tụ của hơn 200 thương hiệu cao cấp bao gồm mỹ phẩm, túi xách, 
giày dép, quần áo và phụ kiện đính kèm. Những người tiêu dùng sành điệu 
sẽ tìm thấy nhiều thương hiệu quốc tế cao cấp hàng đầu dễ nhận biết như 
Burberry, Cartier, Louis Vuitton và Rolex. Những thương hiệu này giúp Tràng 
Tiền Plaza trở thành không gian thương mại hấp dẫn nhất tại Hà Nội.

Tòa nhà di sản
Tràng Tiền Plaza trước đây được biết đến với tên gọi Maison Goddard trước 
khi chính phủ Pháp bán lại cho các doanh nghiệp tư nhân vào năm 1953. 
Sáu năm sau đó, tòa nhà thuộc sở hữu của chính phủ Việt Nam và được gọi 
là “Bách hóa Tổng hợp” với các mặt hàng gia dụng hàng ngày được bày bán 
theo tem phiếu, chủ yếu là: vải vóc, quần áo, phụ tùng xe đạp. Tuy nhiên, 
hướng đi của doanh nghiệp này đã không thành công, khiến nó bị đóng 
cửa vào năm 1993. Chính vì thế, thương hiệu cũ đã được hoạt động trở lại 
vào năm 2002 nhờ vào sự tiếp quản và xây dựng của một doanh nghiệp 
nhà nước khác và được đổi tên thành Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Sau 
đó, tập đoàn IMEX Pan Pacific đã đầu tư vốn vào năm 2005 và biến nơi đây 
thành điểm đến mua sắm hàng đầu tại Hà Nội với tên gọi Tràng Tiền Plaza 
như hiện nay.

Tràng Tiền Plaza là một trung tâm thương mại đẳng cấp sang trọng được 
thiết kế thân thiện với gia đình. Có phòng dành cho trẻ và nhân viên hỗ trợ 
khi người mua sắm yêu cầu. Ngoài ra còn có bộ phận nhà hàng – quầy bar 
và các khu giải trí để đảm bảo phục vụ các thành viên trong gia đình ở mọi 
lứa tuổi.

Lượt khách ghé thăm lớn
Các của hàng bán lẻ cũng được hưởng lợi khi Tràng Tiền Plaza tổ chức hàng 
loạt các sự kiện đặc biệt để thu hút người mua sắm. Từ những buổi ra mắt 
xa hoa của các thương hiệu đình đám đến các buổi trình diễn thời trang, tất 
cả đều khiến lượt ghé thăm cửa hàng trở nên tăng vọt. Hơn nữa, Tràng Tiền 
Plaza đã thành công khẳng định vị thế là điểm đến mua sắm đẳng cấp tại Hà 
Nội, đảm bảo thu hút khách hàng có khả năng chi trả cao.

Tràng Tiền Plaza đã giành được một số giải thưởng uy tín bao gồm Top 100 
Giải thưởng Doanh nghiệp bền vững năm 2013, Giải thưởng Du lịch Việt 
Nam năm 2016. Đây cũng được đánh giá là nơi có trang trí Tết đẹp nhất năm 
2018. Mới đây, Tràng Tiền Plaza đã xuất sắc giành giải thưởng Thương hiệu 
xuất sắc BrandLaureate, đóng góp thêm vào danh sách thành tích ấn tượng 
của mình.
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Open Lines of Communication
Vietnam has positioned itself a major player in the telecommunications 
industry in recent years, with large scale manufacturing of components as 
well as vital research and development being successfully carried out by 
domestic enterprises. One such enterprise is Post and Telecommunication 
Equipment Joint Stock Company (Postef ) which was established in 1954. It 
began life as the Post and Telecommunicatio Equipment Factory and was 
converted into Postal Equipment Joint Stock Company under Decision No. 
46/2004 / QD-BBCVT dated November 15, 2004 of the Ministry of Post and 
Telecommunications. On July 1, 2005, officially transformed into a joint 
stock company model.

Its core business activities are to trade, produce, import and export, and 
the supply of specialised equipment for post, telecommunications and 
information technology. Postef currently has a staff force of 500 highly 
skilled and dedicated workers. 

Huge Product Portfolio
Postef operates a factory in Ba Dinh district, Hanoi and has the capabilites 
and expertise to produce a variety of products for different sectors of 
the economy. Its product portfolio includes manufacturing of cable and 
accessories, batteries and sources, telecommunication equipment, postage 
equipment and IT-related hardware. 

A good illustration of its wide product range can be seen from its battery 
and sources line. Postef offers BAE, Lithium, sealed lead acid, and GEL 
batteries, each with specific usages. For instance, Postef’s lithium batteries 
are designed for telecommunications utilising LiFePO4 technology, along 
with intelligent management systems for many applications including UPS 
and renewable energy systems

Its maintenance-free acid-lead batteries utilise AGM technology and are 
designed to be compact, safe during installation and operation in their 
natural environments. These batteries are capable of storing high amounts 
of electricity with high discharge and have long service expectancy. 
Standards met include IEC 60896-21, KS C 8515: 1997, ISO9001, ISO14001, 
UL, and CE certificate.

GEL series of batteries are designed to serve applications with continuous 
charging and discharging processes in harsh environments. Standards met 
include IEC 60896-21, ISO9001, ISO14001, UL, CE certificate.

Data Expert
Postef is also involved in the supply, installation, programming of equipment, 
construction of data center infrastructure. It also provides training programs 
including system operations, warranty and maintenance system for end 
users. With data centres now the nerve centre of many organisations, Postef 
offers consultancy services on design and system installation, including 
accurate power system, accurate refrigeration, fire-extinguishing system 
and fire, alarm system, power supply monitoring system BMS monitoring 
system, SMS-Email notification, network cabling system and system security 
access system. Postef successfully implemented the system source at the 
VINAPHONE data centre in Hanoi demonstrating its expertise in this highly 
specialised area. It also has its own business ERP systems designed for the 
smooth operation of large organisations.

For its role in helping boost this sector of Vietnam’s economy, it receives The 
BrandLaureate’s Certificate of Recognition. 

Đường truyền giao tiếp mở
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một “tay chơi” lớn trong 
ngành viễn thông với quy mô sản xuất linh kiện lớn cũng như các nghiên 
cứu và phát triển quan trọng đang được các doanh nghiệp trong nước thực 
hiện thành công. Một trong các doanh nghiệp ấy là Công ty Cổ phần Thiết 
bị Bưu điện (viết tắt là Postef ), được thành lập từ năm 1954. Tiền thân của 
Postef là Nhà máy Thiết bị Bưu điện, sau đó được chuyển thành Công ty Cổ 
phần Thiết bị Bưu điện theo Quyết định số 46/2004/QĐ-BBCVT ngày 15/11/ 
2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông. Đến ngày 01/07/2005, công ty chính 
thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần.

Hoạt động chính của công ty là kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu và 
cung cấp các thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin. Nguồn nhân sự hiện tại bao gồm hơn 500 cán bộ công nhân viên 
chuyên nghiệp và tận tâm. 

Danh mục sản phẩm đa dạng
Postef đặt trụ sở chính tại quận Ba Đình, Hà Nội và có năng lực chuyên môn 
trong việc sản xuất nhiều loại sản phẩm cho các lĩnh vực kinh tế khác nhau. 
Danh mục sản phẩm bao gồm sản xuất cáp và phụ kiện, ắc quy và nguồn, 
thiết bị viễn thông, thiết bị bưu chính và phần cứng CNTT.

Một minh chứng cho danh mục sản phẩm đa dạng có thể kể đến dòng ắc 
quy và nguồn. Postef cung cấp các loại pin như BAE, Lithium, acid-chì kín và 
GEL với từng công dụng riêng. Ví dụ, ắc quy lithium dùng cho viễn thông 
của Postef sử dụng công nghệ LiFePO4, cùng với hệ thống quản lý thông 
minh cho nhiều ứng dụng như: UPS và hệ thống năng lượng tái tạo.

Sản phẩm ắc quy acid-chì kín khí không cần bảo dưỡng sử dụng công nghệ 
AGM, được thiết kế tích hợp nhỏ gọn, an toàn khi lắp đặt và vận hành trong 
môi trường tự nhiên. Dòng ắc quy này có khả năng tích trữ điện năng cao, 
chịu dòng phóng sâu và tuổi thọ lâu dài. Các tiêu chuẩn đáp ứng bao gồm 
chứng chỉ IEC 60896-21, KS C 8515: 1997, ISO 9001, ISO14001, UL và CE.

Dòng sản phẩm ắc quy GEL được thiết kế để phục vụ cho những ứng dụng 
có quy trình nạp và xả liên tục trong môi trường khắc nghiệt. Các tiêu chuẩn 
đáp ứng bao gồm chứng chỉ IEC 60896-21, ISO 9001, ISO14001, UL, CE.

Chuyên gia dữ liệu
Postef cũng cung cấp, lắp đặt, lập trình thiết bị, xây dựng hạ tầng trung 
tâm dữ liệu – xu thế tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp hiện nay. Công ty 
còn cung cấp các chương trình đào tạo bao gồm vận hành hệ thống, hệ 
thống bảo hành và bảo trì cho người dùng. Với các trung tâm dữ liệu hiện 
là cơ quan đầu não của nhiều tổ chức, Postef cung cấp dịch vụ tư vấn về 
thiết kế và lắp đặt hệ thống, bao gồm:Hệ thống nguồn chính xác, Hệ thống 
lạnh chính xác, Hệ thống dập cháy,Hệ thống báo cháy, Hệ thống giám sát 
bộ nguồn hỗ trợ, Hệ thống giám sát BMS, Thông báo SMS-Email,Hệ thống 
cáp mạng,Hệ thống an ninh truy cập. Postef đã triển khai thành công hệ 
thống nguồn trung tâm dữ liệu VINAPHONE - Hà Nội. Họ đã thể hiện chuyên 
môn của mình trong lĩnh vực chuyên ngành này. Công ty cũng cung cấp hệ 
thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP đem đến các giải pháp hỗ trợ 
nghiệp vụ cho các tổ chức lớn.

Với vai trò giúp thúc đẩy lĩnh vực này phát triển trong nền kinh tế Việt Nam, 
Postef nhận được Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc BrandLaureate.
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Insurance & Financial Planning 
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A Market Leader
Manulife is a recognizable brand in the global insurance industry and it 
certainly has made its presence felt in Vietnam. Manulife offers products 
and services in Vietnam for individuals and businesses, including insurance, 
benefits, wealth management and asset management. Recently, the 
Ministry of Finance (MoF) approved the adjusted licence No.13/GPDC22/
KDBH dated December 25, 2017 to adjust the charter capital of Manulife 
Vietnam to VND5.72 trillion ($251.9 million), turning the insurer into the 
country’s top life insurance enterprise having the largest charter capital.

Impressive Business Results
Manulife Vietnam’s charter capital adjustment laid the cornerstone of 
the firm’s development journey towards providing optimal solutions for 
financial administration, healthcare, and other life-related aspects, as well 
as to promote technological applications in the customer service sector.
The charter capital alteration showcases the firm’s unwavering commitment 
to the Vietnamese insurance market and provides Manulife Vietnam a 
solid financial foundation, further boosting the firm’s investment and 
development activities in prime sectors.

Over the past couple of years, Manulife Vietnam posted a series of impressive 
business results, such as a remarkably high business growth compared to 
other insurance enterprises. To date, Manulife Vietnam is reported to be 
Vietnam’s leading insurance enterprise in the trading of insurance products 
through financial institutions or bancassurance arrangements, paving 
its way to become a pioneering insurance enterprise applying digital 
applications to enhance service quality.

In another recent development, Manulife Vietnam finalized the country’s 
very first exclusive bancassurance deal as the outcome of the insurer’s long-
term partnership with Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) with the 
sole purpose of delivering bancassurance solutions for the bank’s customers 
in Vietnam.

Pioneering Success
Manulife’s position as the top insurance player in Vietnam can also be 
attributed to its innovative approach towards offering digital solutions to 
its customers. In May 2017, Manulife Asia Pacific embarked on developing 
a new online and mobile device sales platform for insurance. The intent 
was to roll this platform out across South Asia in the coming years, with 
the initial country being Vietnam. The success of this program in Vietnam 
certainly boosted Manulife’s footprint regionally.

Previously, Manulife was given the accolade “Vietnam’s Best Life Insurance 
Enterprise 2017” by Global Business Outlook, a British magazine. 
Additionally, the Vietnam-based insurance firm was granted the award 
“Excellent Brand 2017” as well as the certificate of “Business Excellence” 
based on the customer satisfaction index in 2017, which was issued by 
the Council of Economic Research Institute and Global Trade Association 
(GTA). For its innovative approach towards offering insurance solutions 
and for firmly establishing itself as the number one player in the country’s 
insurance industry, Manulife also receives The BrandLaureate’s Certificate of 
Recognition. 

Đơn vị dẫn đầu
Manulife là thương hiệu có danh tiếng trong ngành bảo hiểm toàn cầu. Tại 
Việt Nam, Manulife được biết đến là công ty cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ cá nhân và doanh nghiệp bao gồm bảo hiểm, trợ cấp, và quản lý tài sản.
Mới đây, Bộ Tài chính (viết tắt là MoF) đã cấp giấy phép điều chỉnh số 13/
GPĐC22/KDBH ngày 25 tháng 12 năm 2017 để điều chỉnh vốn điều lệ của 
Manulife Việt Nam lên 5,72 nghìn tỷ đồng (tương đương 251,9 triệu USD). 
Nhờ đó mà Manulife trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu 
có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Kết quả kinh doanh ấn tượng
Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Manulife đã đặt nền tảng cho quá trình phát 
triển hướng tới việc cung cấp các giải pháp tối ưu cho quản trị tài chính, 
chăm sóc sức khỏe và các khía cạnh liên quan đến cuộc sống khác, cũng 
như thúc đẩy các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
Việc điều chỉnh vốn điều lệ thể hiện cam kết bền vững của công ty đối với 
thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đồng thời tạo dựng cho Manulife Việt Nam 
một nền tảng tài chính vững chắc, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đầu tư 
và phát triển của công ty trong các lĩnh vực then chốt.

Trong vài năm qua, Manulife Việt Nam đã công bố một loạt kết quả kinh 
doanh đáng chú ý chẳng hạn như sự tăng trưởng kinh doanh ấn tượng so 
với các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Đến nay, Manulife được đánh giá là 
doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong việc kinh doanh các sản 
phẩm bảo hiểm thông qua các tổ chức tài chính hoặc phân phối bảo hiểm 
qua ngân hàng (*bancassurance); trở thành doanh nghiệp bảo hiểm tiên 
phong áp dụng các ứng dụng kỹ thuật số để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Gần đây, Manulife Việt Nam đã hoàn tất hợp đồng bancassurance độc 
quyền đầu tiên qua mối quan hệ hợp tác lâu dài với Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Mục tiêu duy nhất là cung cấp các giải pháp 
bancassurance cho khách hàng của tại Việt Nam.

Tiên phong thành công
Manulife đạt được vị trí doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam là nhờ 
vào hướng tiếp cận sáng tạo trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật số 
cho khách hàng. Vào tháng 5 năm 2017, Manulife Châu Á Thái Bình Dương 
bắt tay vào phát triển nền tảng bán hàng trực tuyến trên thiết bị di động mới 
để giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm. Mục tiêu là đưa nền tảng này đi khắp 
các nước Nam Á trong những năm tới, và bắt đầu từ Việt Nam. Thành công 
của chương trình này tại Việt Nam chắc chắn đã nâng bước cho Manulife 
phát triển ra toàn khu vực.

Trước đây, Manulife đã nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
tốt nhất Việt Nam 2017” từ tạp chí Global Business Outlook, Anh Quốc. Ngoài 
ra, công ty bảo hiểm có trụ sở tại Việt Nam này đã liên tiếp đón nhận các giải 
thưởng “Thương hiệu xuất sắc 2017”, “Doanh nghiệp xuất sắc” dựa trên chỉ 
số hài lòng của khách hàng năm 2017 do Hội đồng Viện nghiên cứu kinh tế 
và Hiệp hội thương mại toàn cầu (GTA) cung cấp. Manulife cũng được trao 
tặng giải thưởng Thương hiệu xuất sắc BrandLaureate cho hướng tiếp cận 
sáng tạo trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm và nỗ lực khẳng định 
vị thế là công ty số một trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam.
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Size Matters
When it comes to shopping malls, visitors simply want to be spoilt for choice. 
Whether it be a never ending array of shops offering all manner of products 
and services, entertainment choices or a wide array of gastronomic delights, 
shoppers simply demand to have a variety of options. This obviously 
requires space and that is one asset that Savico MegaMall Hanoi (Savico 
MegaMall) has in abundance. 

Biggest Destination Mall
The multi-millon dollar project was launched by Savico Hanoi and CB 
Richard Ellis and opened its doors for business towards the tail end of 2011. 
With total gross floor area of 63,400 square metres, the Savico MegaMall is 
larger than the 57,704sqm Vincom Center Shopping Mall in Ho Chi Minh City. 
Designed by French architects Site Architecture (S.A.R.L), Savico MegaMall 
comprises two separated blocks interconnected by a stylized overpass.

Block A is the larger of the two buildings. The entire 14,200sqm lower level 
of the block is reserved exclusively for a giant hypermarket and operated by 
a leading brand name from France.

The 13,000sqm ground floor comprises of deluxe spaces for premium 
brands in fashion, cosmetics, jewelry, watches, and personal accessories. In 
addition banking counters and cafes are located on this floor for the comfort 
and convenience of customers. There is also a 1,000sqm centre atrium area 
which is exclusively reserved for the mall and brand events. With an area 
of 13,500sqm, the second floor will be devoted to electronics, homecare, 
furniture and equipment superstores.

Block B is the Savico Business Centre. It comprises of three floors with total 
gross floor area of 8,500sqm. The first floor will be an international standard 
Toyota car showroom which commenced operations in December 2010. It 
is managed by a member of Savico’s nationwide automobile distribution 
network. The second and third floors are exclusively office space. Savico 
MegaMall has parking for 800 cars and 4,000 motorcycles. 

Strategic Location
Savico MegaMall Hanoi is strategically located on Nguyen Van Linh Street 
(National Road No.5), just a few meters from the intersection of Nguyen Van 
Cu – Ngo Gia Tu – Nguyen Van Linh. This junction acts as the main northern 
economic corridor. With convenient access, Savico MegaMall Hanoi is only 
5km from Hanoi’s Central Business District (CBD) making it one of Hanoi’s 
hottest commercial addresses. Its accessibility has certainly helped make it 
the city’s most popular shopping destination. Its popularity is further aided 
by the number of internationally-recognized brands and franchises that 
have set up shop at Savico MegaMall.

For giving Hanoi shoppers a premium destination filled with family-
oriented choices, Savico Megamall receives The BrandLaureate’s Certificate 
of Recognition. 

 

Quy mô lớn
Khi lựa chọn tới trung tâm mua sắm, khách hàng momg muốn được tha 
hồ lựa chọn theo ý muốn mà không phải mặc cả hay gặp tình trạng trèo 
kéo khách. Trung tâm thương mại là tổ hợp bao gồm tất cả các sản phẩm, 
dịch vụ, khu vui chơi giải trí hoặc các nhà hàng ẩm thực nhằm phục vụ cho 
mọi yêu cầu của khách hàng. Một tổ hợp như vậy rất cần một không gian 
rộng lớn, đó chính là một tài sản giá trị mà Savico MegaMall Hà Nội (Savico 
MegaMall) đang sở hữu.

Trung tâm thương mại thu hút bậc nhất
Dự án trị giá nhiều triệu đô la đã được Savico Hà Nội và CB Richard Ellis 
hợp tác khởi công và bắt đầu mở cửa kinh doanh vào cuối năm 2011. Với 
tổng diện tích mặt sàn là 63.400 mét vuông, Savico MegaMall lớn hơn so với 
Trung tâm mua sắm 57.704 mét vuông Vincom tại thành phố Hồ Chí Minh.
Được thiết kế bởi Công ty kiến trúc Site Architecture tại Pháp (S.A.R.L), 
Savico MegaMall bao gồm hai tòa riêng biệt được kết nối với nhau bằng 
một cầu nối cách điệu.

Block A là tòa lớn nhất trong hai tòa. Toàn bộ các tầng thấp của tòa nhà 
14.200 mét vuông dành riêng cho đại siêu thị khổng lồ và được vận hành 
bởi một thương hiệu hàng đầu đến từ Pháp.

Tầng trệt 13.000 mét vuông bao gồm các không gian sang trọng dành cho 
các thương hiệu thời trang cao cấp, mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ và phụ 
kiện. Ngoài ra quầy giao dịch ngân hàng và quán cà phê cũng được đặt ở 
tầng trệt để mang đến cho khách hàng sự thoải mái và thuận tiện. Bên cạnh 
đó còn có một khu vực trung tâm 1.000 mét vuông dành riêng cho các sự 
kiện của các nhãn hàng và thương hiệu. Với diện tích 13.500 mét vuông, 
tầng hai được dành cho đồ điện tử, đồ gia dụng, đồ nội thất và thiết bị dân 
dụng.

Block B là Trung tâm thương mại Savico. Tòa bao gồm ba tầng với tổng diện 
tích mặt sàn là 8.500 mét vuông. Tầng đầu tiên là nơi trưng bày xe ô tô tiêu 
chuẩn quốc tế của Toyota đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 
2010. Cửa hàng được quản lý bởi thành viên của mạng lưới phân phối ô tô 
toàn quốc Savico. Tầng thứ hai và thứ ba là không gian dành cho văn phòng. 
Savico MegaMall có chỗ đậu cho 800 xe ô tô và 4.000 xe máy.

Vị trí chiến lược
Savico Megamall Hà Nội có vị trí chiến lược trên đường Nguyễn Văn Linh 
(Quốc lộ 5), chỉ cách ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Linh 
vài mét. Ngã tư trên đóng vai trò là hành lang thương mại chính phía Bắc 
Hà Nội. Với lối đi thuận tiện, Savico Megamall Hà Nội chỉ cách Trung tâm Hà 
Nội (CBD) 5km, khiến nơi đây trở thành một trong những trung tâm thương 
mại thu hút khách nhất của Hà Nội. Vị trí chiến lược là thế mạnh giúp Savico 
Megamall trở thành điểm mua sắm nổi tiếng nhất của thành phố. Savico 
Megamall càng trở nên thu hút hơn khi các thương hiệu quốc tế và các cửa 
hàng nhượng quyền đã mở gian hàng tại đây.

Là trung tâm thương mại cung cấp cho khách hàng khu vực Hà Nội một 
điểm đến sang trọng với đầy đủ các mặt hàng gia dụng, Savico Megamall đã 
nhận được Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc BrandLaureate.
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A Retail Giant
Big C Supercenter (Big C) is a Thai-based retail giant focusing on groceries 
and general merchandising. Established in 1993, it is the second largest 
retail chain in Thailand. The Big C brand stepped outside of Thailand for the 
first time in 2003 when it re-branded three hypermarkets in Vietnam. It has 
come a long way since then and Big C is now one of the major retailers in 
Vietnam. It operates more than 40 stores and 30 shopping malls and in 2015 
posted a pre-tax turnover of 586 million euros. 

The Central Group Thailand had divested the majority of its stake in the 
Big C brand at home to France’s Casino Group in 1997 following the Asian 
Financial Crisis. But as the Central Group regained its footing, it began to 
look to expand its businesses in neighbouring countries. Thus in 2016, 
Central Group managed to outbid various international retail giants to take 
control of Big C supermarket operations in Vietnam for 1 billion euros. 

Local Produce
One of the key reasons for the Big C’s popularity is that it strives to promote 
local goods. This attracts consumers who are keen to get their hands on the 
freshest local produce and also drives the local economy by being a major 
exporter of Vietnamese goods. Big C works with local manufacturers to 
develop their own brands and through various initiatives including “Wow! 
Attractive Price”, “Bakery by Big C” and “Big C”.

Big C’s efforts to boost domestic products can clearly be seen on its website 
where producers of local products are invited to be partners. The entire list 
of domestically produced goods are proudly displayed on its home page 
reaffirming its stance in helping the local economy grow. 

Co-Op Friendly
Big C also works closely with co-operatives to bring new local produce 
onto the market. A great recent example of this was the Sơn La Province’s 
“Strawberry and Safe Agricultural Products 2019 Week” which was launched 
at Big C Thăng Long in Hà Nội. Previously the fruit was imported and this is 
the first time that the fruit has been promoted as an important agricultural 
product of the province. Visitors enjoyed fresh strawberries and processed 
products such as jam, candy, juice, syrup, cake and yogurt. The price at 
Big C was also 50 per cent lower than the market price at VNĐ120,000 
(US$5.17) per 500g, once again highlighting the incredible value presented 
to consumers. Big C estimated it sold at least one tonne of strawberries per 
day during the event.

Its free delivery service, discount vouchers and various other promotions 
aimed at giving consumers better value has seen the Big C firmly establish 
itself as the go-to store for everyday Vietnamese. Its App has also made 
shopping even more convenient and is a great mechanism to further 
promote the many boutique local brands on offer. Such an innovative 
approach sees Big C receive The BrandLaureate’s Certificate of Recognition. 

Ông lớn ngành bán lẻ
Siêu thị Big C ( viết tắt là Big C) là một ông lớn ngành bán lẻ có trụ sở chính 
tại Thái Lan, chuyên bán các mặt hàng tạp hóa nói chung. Được thành lập 
vào năm 1993, Big C là chuỗi bán lẻ lớn thứ hai ở Thái Lan. Thương hiệu Big 
C lần đầu tiên bước ra khỏi thị trường Thái Lan vào năm 2003 khi tái thiết lập 
lại ba đại siêu thị Cora của Việt Nam. Big C bắt đầu phát triển từ đó và hiện 
trở thành một trong những nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam. Big C hiện có hơn 40 
cửa hàng và 30 trung tâm mua sắm đang hoạt động; năm 2015 họ đã công 
bố doanh thu trước thuế là 586 triệu euro.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997, tập đoàn Central Group 
của Thái Lan đã thoái vốn phần lớn cổ phần của thương hiệu bán lẻ Big C 
cho Tập đoàn Casino có trụ sở tại của Pháp. Nhưng khi lấy lại chỗ đứng của 
mình, Central Group đã bắt đầu tìm cách mở rộng kinh doanh ở các nước 
láng giềng. Do đó, vào năm 2016, Central Group đã bỏ ra 1 tỷ Euro để kiểm 
soát các hoạt động của Big C Việt Nam. Con số này cao hơn rất nhiều so với 
các đại gia bán lẻ khác trên thế giới.

Sản phẩm nội địa
Để Big C trở nên phổ biến như hiện tại một phần do nỗ lực quảng bá các 
sản phẩm nội địa. Chính sách này thu hút người tiêu dùng mua những sản 
phẩm địa phương tươi ngon nhất; đồng thời Big C cũng góp phần thúc đẩy 
nền kinh tế địa phương bằng cách trở thành nhà xuất khẩu chính của hàng 
hóa nội địa Việt Nam. Big C hợp tác với các nhà sản xuất địa phương để phát 
triển thương hiệu của riêng họ, thông qua các ý tưởng đầy sáng tạo như: 
“Wow! Giá hấp dẫn”, “Bakery by Big C” và “Big C”.

Những nỗ lực quảng bá các sản phẩm nội địa được hiển hiện thể hiện rõ nét 
trên trang web của Big C, tại đây nhà sản xuất các sản phẩm địa phương có 
cơ hội được mời làm đối tác. Toàn bộ danh sách hàng hóa sản xuất trong 
nước xuất hiện đầy tự hào trên trang chủ của Big C nhằm khẳng định lại lập 
trường của Big C trong việc giúp nền kinh tế địa phương phát triển.

Hợp tác cùng phát triển
Big C cũng hợp tác chặt chẽ với các hợp tác xã để đưa sản phẩm địa phương 
mới ra thị trường. Điển hình như sự kiện “Tuần Dâu tây và các Sản phẩm 
Nông nghiệp an toàn năm 2019’’ của tỉnh Sơn La được ra mắt tại Big C Thăng 
Long, Hà Nội. Trước đó, Dây tây được nhập khẩu từ nước ngoài; đây là lần 
đầu tiên loại trái cây này được trồng thành công và trở thành sản phẩm 
nông nghiệp quan trọng tại Sơn La. Du khách được thưởng thức dâu tây 
tươi cùng với các sản phẩm qua chế biến như mứt, kẹo, nước trái cây, xi-rô 
siro, bánh và sữa chua. Giá bán tại Big C cũng thấp hơn 50% so với giá thị 
trường, khi mua 500g Dâu Tây giá chỉ 120,000 đồng (tương đương với 5.17 
đô la Mỹ). Mức giá trên một lần nữa khẳng định giá trị đặc biệt mà Big C 
dành cho khách hàng của mình. Big C ước tính khoảng một tấn dâu tây đã 
được bán ra thị trường mỗi ngày trong sự kiện lần này.

Dịch vụ giao hàng miễn phí, phiếu giảm giá và các chương trình khuyến mãi 
khác được Big C triển khai nhằm mục đích mang lại cho người tiêu dùng trải 
nghiệm tốt hơn. Chính điều này giúp Big C trở thành điểm đến mỗi ngày 
của người tiêu dùng Việt. Ứng dụng Big C cũng đã làm cho việc mua sắm trở 
nên thuận tiện hơn và là một nền tảng tuyệt vời để tiếp tục quảng bá nhiều 
hơn nữa các thương hiệu đối tác địa phương. Cách tiếp cận với thị trường 
nội địa đầy sáng tạo đó đã giúp Big C nhận được giải thưởng Thương hiệu 
xuất sắc BrandLaureate.
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Home Grown Success
Tokyo . . . London . . . Paris. Walking through any high street in the fashion 
capitals of the world and shoppers are very likely to encounter products 
made by Garment 10 Corporation JSC (Garco 10). Garco 10 has over 50 
years history in Vietnam, starting as a small enterprise focusing on bamboo 
products, it has now grown into one of the major players in the country’s 
booming textiles industry. 

It produces about 21 million pieces annually, of which more than 80 per 
cent are exported to the US, EU, Japan and Hong Kong. Garco 10 operates 
18 factories and has 12,000 employees, spanning eight provinces and cities. 

In 2016, Garco 10 surpassed its annual growth target of 4 per cent and 
managed to increase its annual revenue by 6.42 per cent. In 2017, the 
company targets a 6 per cent rise in revenue compared to previous year. 
The Hanoi-based company was able to increase its annual revenue in 2016 
to 2.9 trillion dong, about 128 million US dollars. In 2017, it aims for revenues 
of 3.1 trillion dong (136 million US dollars) and a profit of 62.5 billion dong 
(2.76 million US dollar).

Vietnam is among the top five exporters of garments and is set to surpass 
China as top textiles manufacturing location. But the country is being 
discovered by international brands and retailers not only as a sourcing 
destination but also as a consumer market: In terms of working conditions, 
Vietnam is learning from Bangladesh’s example and has started government 
inspections of its garment factories since last year. Some even speak of a 
design evolution as the country moves from fast fashion to ethical couture.

Expanding its Brandprint
In recent years, Garco 10 has further strengthened its brand position by 
bringing its products to Japan, via Uniqlo and Aeon. Garco 10’s export 
turnover to Japan accounts for more than 12 per cent of the company’s 
total export turnover, with the firm earning VNĐ2.9 trillion (US$129 million) 
in revenue last year, rising 6.42 per cent compared to 2015. Some other 
international brands which Garco 10 work with include Pierre Cardin, 
Burton, Ben Sherman, Zara, Van Heusen, DKNY and Camel.

The textile and apparel industry plays a major role in increasing Vietnam’s 
prosperity. The Vietnamese textile industry, with more than 3,800 
companies, is among the leading export revenue earners. State-owned 
enterprises make up just 0.5 per cent of Vietnam’s businesses; however, 75 
per cent are joint stock or limited companies. Vietnam ranks fifth worldwide 
in textile and apparel exports. The textile and clothing industry employs 
over 2 million people. Given the importance this segment is to Vietnam’s 
economy, Garco 10 is recognized for its continuing efforts to expand the 
market. It thus receives The BrandLaureate’s Certificate of Recognition. 

Thành công từ sản phẩm nội địa
Tokyo. . . London . . . Paris. Khi đi ngang qua bất cứ đại lộ nào ở các kinh đô 
thời trang trên thế giới người ta dễ dàng bắt gặp các sản phẩm được sản 
xuất bởi Tổng công ty May 10 - CTCP (gọi tắt là May 10). Khởi nguồn từ một 
doanh nghiệp nhỏ chỉ tập trung vào các sản phẩm tre, trải qua kinh nghiệm 
hơn 50 năm hoạt động ở Việt Nam giờ đây May 10 đã trở thành một trong 
những công ty lớn trong nền công nghiệp dệt may đang nở rộ tại Việt Nam.

Công ty sản xuất ra khoảng 21 triệu thành phẩm mỗi năm, trong đó hơn 
80% được xuất khẩu sang các nước Mỹ, EU, Nhật Bản và Hồng Kông. May 
10 hiện có 12.000 nhân viên và 18 nhà máy đang hoạt động trải rộng khắp 
tám tỉnh thành phố.

Năm 2016, May 10 đã tăng doanh thu hàng năm lên đến 6,42% vượt qua 
mục tiêu tăng trưởng hàng năm là 4%. Năm 2017, công ty đặt mục tiêu tăng 
6% doanh thu so với năm trước. Công ty May 10 có trụ sở tại Hà Nội năm 
2016 đã tăng mức doanh thu hàng năm lên đến 2,9 ngàn tỷ Việt Nam đồng, 
tương đương với 128 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2017, công ty đặt mục tiêu 
đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (136 triệu đô la Mỹ) doanh thu và 62,5 tỷ đồng (2,76 
triệu đô la Mỹ) lợi nhuận.

Việt Nam nằm trong top 5 nước xuất khẩu hàng may mặc lớn và được kỳ 
vọng sẽ vượt qua Trung Quốc – nước đang được xem là nơi sản xuất hàng 
dệt may hàng đầu thế giới. Nhưng nước ta Việt Nam đang được các thương 
hiệu và nhà bán lẻ quốc tế nhắm đến làm nơi sản xuất lẫn thị trường tiêu 
dùng: Về điều kiện làm việc, Việt Nam đang học hỏi từ Bangladesh và đã tiến 
hành thanh tra chính phủ các nhà máy sản xuất hàng may mặc của mình từ 
năm ngoái. Một số cá nhân thậm chí lên tiếng về một cuộc phá cách cách 
mạng thiết kế khi mà nước ta đang chuyển từ công nghiệp thời trang nhanh 
sang thời trang bền vững.

Mở rộng nhận diện thương hiệu
Trong những năm gần đây, May 10 đã củng cố thêm vị thế thương hiệu của 
mình bằng cách xuất sản phẩm sang Nhật Bản thông qua Uniqlo và Aeon. 
Doanh thu xuất khẩu của May 10 sang Nhật Bản chiếm hơn 12% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Tổng công ty, với doanh thu đạt 2,9 ngàn tỷ đồng (129 
triệu USD) trong năm ngoái, tăng 6,42% so với năm 2015. Một số thương 
hiệu quốc tế khác hợp tác cùng May 10 bao gồm Pierre Cardin, Burton, Ben 
Sherman, Zara, Van Heusen, DKNY và Camel.

Ngành dệt may đóng vai trò trọng yếu trong công cuộc đưa Việt Nam đi đến 
thời kì phồn vinh thịnh vượng. Ngành dệt may của Việt Nam với hơn 3.800 
công ty là một trong những ngành dẫn đầu về doanh thu xuất khẩu. Doanh 
nghiệp nhà nước chỉ chiếm 0,5% doanh thu trên tổng số các doanh nghiệp 
tại Việt Nam, trong đó 75% đến từ các công ty cổ phần hoặc TNHH. Việt Nam 
đứng thứ năm trên toàn thế giới về xuất khẩu sản phẩm may mặc. Ngành 
dệt may tạo ra việc làm cho hơn 2 triệu người lao động. Chính vì vai trò của 
tập đoàn đối với nền kinh tế Việt Nam quan trọng như thế, May 10 được trao 
giải thưởng Thương hiệu xuất sắc BrandLaureate cho những nỗ lực liên tục 
mở rộng thị trường.
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Consumer - Tea

The Perfect Brew
It has been said that the scent that drew the French to the region was the 
powerful and pure aroma of Vietnamese tea. There may be some credence 
to that as the French colonialist built cultivation research institutes in Phu 
Ho (Phu Tho), Bao Loc (Lam Dong), Pleiku (Gia Lai) and established a nursery 
containing 27 tea varieties and a tea production factory on Phu Ho farm 
during their stay in Vietnam. By August 1945, there were 13,585 ha of tea 
plants around the country, producing 6,000 tons of dried tea, black tea, 
green tea and scented tea. Needless to say, by then, Vietnamese tea was 
well established and much in demand. 

Visionary Tea Planters
Future Generation Company (FGC) was established in 1996 with the vision 
of becoming a leading producer of bulk tea and teas under private brands. 
FGC has certainly made its mark on the industry by developing itself rapidly 
by continous investment in research and development as well as meticulous 
adherence to strict quality standards. It has successfully developed itself 
into the largest group in the Vietnamese tea industry with 15 tea factories 
dotted around the country. Currently, FGC’s total annual export sales reach 
nearly 20,000 tons of tea. FGC exports a wide variety of teas such as Black 
Orthodox Tea, CTC Black Tea, Green Tea, Oolong tea and Jasmine Tea to over 
50 countries world wide. 

FGC has a large number of factories and plantations, and it has invested in 
the requisite technology to allow to it to meet various customer demands. 
It is able to meet orders ranging from just a single pallet to several million 
kilograms in containers. FGC also has the capability to produce tea utilising 
different packaging materials including cartons, duplex boxes, soft bags, 
pyramid tea bags, double chamber tea bags with or without heat seal 
envelope, single chamber tea bags, and traditional round tea bags. It also 
able to produce all manner of non- and flavoured teas such as the ever 
popular Jasmine and Earl Gray varieties. It can also make blended teas using 
leaves from other sources such as India, Sri Lanka and Bangladesh. 

Certified Producer
FGC’s commitment to excellence is reflected by its international certifications 
which include ISO 22000:2005 and HACCP code 2003. It also has a number of 
prizes to its name, further enhancing its reputation. These include Reliable 
Exporter Awards of the year 2006, 2007, 2008, 2009 by the Ministry of 
Industry and Trade, Business Excellences Award by Vietnam Committee for 
International Economic Cooperation and E-Trade News, Reliable Customers 
of ANZ Bank, Vietcombank, and Vietnam Values (Vietnam National-brand 
program for Cozy –  one of 43 national recognized by the government and 
is the unique representative for the tea industry in this program). The latest 
award to join this long list is BrandLaureate’s Certificate of Recognition. 

 

Thức uống lên men hoàn hảo
Ai đó đã nói rằng mùi hương đã quyến rũ người Pháp đến với Việt Nam là 
mùi vị nồng nàn và thuần khiết của chè Việt Nam. Ý niệm đó được cho là có 
khởi nguồn từ khi thực dân Pháp xây dựng các Viện nghiên cứu trồng trọt 
ở Phú Hồ (Phú Thơ), Bảo Lộc (Lâm Đồng), Pleiku (Gia Lai), và mở một vườn 
ươm chứa 27 giống chè và một nhà máy sản xuất chè ở nông trại Phú Hồ 
trong suốt thời gian Pháp đô hộ Việt Nam. Đến tháng 8 năm 1945, đã có 
13,585 héc-ta chè trên khắp đất nước, Việt Nam cũng sản xuất hơn 6.000 
tấn chè khô, chè đen, chè xanh và chè thơm. Hữu xạ tự nhiên hương, kể từ 
đó, chè Việt Nam đã phát triển và trở thành thức uống thiết yếu, không thể 
thiếu của người thích thưởng thức trà.

Người gieo trồng có tầm nhìn xa
Công ty Future Generation (FGC) được thành lập vào năm 1996 với tâm thế 
trở thành công ty tư nhân dẫn đầu về sản xuất chè và các loại trà số lượng 
lớn. FGC đã tạo được dấu ấn trong ngành nhờ sự phát triển nhanh chóng 
bằng cách đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển cũng như tuân thủ 
chặt chẽ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. FGC đã thành công trở 
thành tập đoàn lớn nhất trong ngành công nghiệp chè Việt Nam với 15 nhà 
máy chè phân bố khắp đất nước. Hiện tại, tổng doanh thu xuất khẩu hàng 
năm của FGC đạt gần 20.000 tấn chè. FGC xuất khẩu nhiều loại chè như Chè 
đen Chính thống, Chè đen CTC, Chè xanh, Trà Ô long và Trà hoa nhài đến 
hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

FGC sở hữu số lượng lớn các nhà máy và đồn điền, thêm vào đó công ty 
cũng đẩy mạnh đầu tư vào yếu tố công nghệ để đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của khách hàng. Công ty có thể đáp ứng các đơn đặt hàng từ chỉ một thùng 
gỗ đến vài triệu cân trong các container. FGC cũng có thể sản xuất được chè 
đựng trong các vật liệu đóng gói khác nhau bao gồm thùng giấy, hộp song 
công, túi mềm, túi trà hình chóp, túi trà hai buồng có hoặc không có vỏ bọc 
nhiệt, túi trà buồng đơn và túi trà tròn truyền thống. Không chỉ vậy, FGC còn 
có khả năng sản xuất tất cả các loại trà hương vị như các loại trà Jasmine và 
Earl Grey phổ biến. Công ty cũng có thể pha trộn với các loại lá có nguồn 
gốc từ Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh.

Nhà sản xuất được chứng nhận
Cam kết về chất lượng của FGC đã được minh chứng qua các giải thưởng 
quốc tế như ISO 22000: 2005 và mã HACCP năm 2003. Những giải thưởng 
cá nhân cũng nâng tầm danh tiếng của công ty. Những giải thưởng ấy bao 
gồm giải Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín vào năm 2006, 2007, 2008, và năm 
2009 của Bộ Công Thương, Giải thưởng kinh doanh xuất sắc của Ủy ban hợp 
tác kinh tế quốc tế và báo E-Trade News, Khách hàng uy tín của Ngân hàng 
ANZ, Vietcombank và Vietnam Values (Chương trình thương hiệu quốc gia 
Việt Nam cho Cosy - một trong 43 thương hiệu quốc gia được chính phủ 
công nhận và là đại diện duy nhất trong ngành công nghiệp chè ở chương 
trình này). Giải thưởng mới nhất mà công ty nhận được gần đây là Giải 
thưởng Thương hiệu xuất sắc BrandLaureate.
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Home Ground Advantage
Many tourists seek the hidden treasures each destination has to offer, away 
from the obvious, overcrowded tourist traps. Indochina Travel Services 
(ITS) uses its unrivalled knowledge of the region to deliver truly authentic 
personal experiences and outstanding travel products. Founded in 1995, 
ITS was one of the first tour companies authorized by the Vietnam National 
Tourism Authority, and has a distinguished reputation of providing quality 
journeys throughout Southeast Asia. It is an innovative destination tour 
company, which consistently provided expert quality consultancy to create 
the finest tour and travel itineraries, while maintaining its goal of 100% 
customer satisfaction and vision of sustainable development.

ITS proudly proclaims that it is able to imbue every trip with personal 
meaning by virtue of Indochina being its stomping ground. Its excellent 
programmes feature no shopping expeditions and avoid the overcrowded 
tourist destinations. Its itineraries offer tourists a unique travel experience 
by dwelving deeper into local life in Indochina. 

Personalised Service
ITS practices a Same-Day-Response policy for all quote requests. Once 
received, a customer’s quote is assigned to a specialist who will manage 
the request personally and handle each case from beginning to end, to 
ensure professional communication and quick action to get you the results 
you want. Its experienced agents and professional trip planners have been 
selectively chosen to work at ITS because of their professionalism, language 
skills, industry experience, and their insightful understanding of every 
client’s individual needs. ITS proudly claims they are uniquely qualified to 
provide extraordinary, tailor-made proposals every time, within the client’s 
budget.

ITS provides hotlines services, 24/7 -365 days a year! The company offers 
personal service when clients need it. The staff coordinate closely with 
the embassies, airlines, and international medical care providers. ITS Ltd. 
is registered and licensed in Vietnam by the Vietnam Administration of 
Tourism, and is a proud member of IATA (The Air Transport Association), 
USTOA (United States Tour Operators Association) and IAGTO (International 
Association of Golf Tour Operators).

Best Prices Guaranteed
ITS supplies services only to travel industry professionals, travel agents, 
tour operators and airlines partners at the best possible industry pricing. 
This includes supplying B2B XML services through a dedicated Travel Agent 
portal into their website. It provides Vietnam Hotel Inventory, Transfer and 
Sightseeing API to OTAs and Airlines.

ITS is the official GSA of Vietnam Airlines in Canada and Passenger Ticketing 
Agents for all main Airlines in Vietnam, Cambodia and Laos. It provides 
ticketing services for Groups, FITs from Gateways as well as domestic 
flights within Vietnam and Indochina at the lowest possible prices. This 
combination of best travel deals alongside a personalised service designed 
to provide travellers with the best possible experience in Indochina earns 
ITS BrandLaureate’s Certificate of Recognition.  

 

Lợi thế sân nhà
Thay vì đến với những địa điểm du lịch đông đúc, ồn ào và quá nổi tiếng, 
nhiều du khách có hứng thú tìm đến với những điều bí ẩn mà mỗi vùng đất 
mang lại. Dịch vụ du lịch Indochina (ITS) tận dụng sự am hiểu tường tận về 
từng vùng miền để mang đến cho du khách những trải nghiệm cá nhân 
thực sự cùng với các sản phẩm du lịch độc đáo. Được thành lập vào năm 
1995, ITS là một trong những công ty du lịch đầu tiên được Cơ quan Du lịch 
Quốc gia Việt Nam công nhận; ITS nổi tiếng với việc chuyên cung cấp các 
chuyến du lịch chất lượng trên khắp Đông Nam Á. ITS là công ty lữ hành, 
một địa chỉ tin cậy với dịch vụ tư vấn chất lượng chuyên nghiệp để cung 
cấp cho khách hàng những tour du lịch cũng như lịch trình du lịch tốt nhất, 
trong khi vẫn duy trì mục tiêu 100% là sự hài lòng của khách hàng và tầm 
nhìn phát triển bền vững.
 
ITS tự hào tuyên bố rằng công ty có thể để lại dấu ấn cho mọi chuyến đi với 
trải nghiệm cá nhân riêng biệt bởi vì đối với ITS, Đông Nam Á chính là nhà. 
Các chương trình du lịch tuyệt vời của ITS không có các chuyến đi tham 
quan mua sắm đồng thời tránh xa các điểm du lịch quá đông đúc. Lịch trình 
du lịch của ITS mang đến cho khách du lịch trải nghiệm du lịch độc đáo 
bằng cách đi sâu hơn vào cuộc sống của người dân bản địa ở khu vực Đông 
Nam Á.
 
Dịch vụ cá nhân hóa
ITS thực hiện chính sách Phản hồi ngay trong ngày đối với tất cả các đề nghị 
của khách hàng. Sau khi nhận được lời phản hồi, mỗi đề nghị của khách 
hàng sẽ được phân cho một chuyên gia, người sẽ trực tiếp quản lý yêu cầu 
cá nhân và xử lý từng trường hợp một từ đầu đến cuối, điều này đảm bảo 
quá trình trao đổi thông tin chuyên nghiệp và phản hồi nhanh chóng giúp 
mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Những đại lý giàu kinh nghiệm 
và những chuyên viên du lịch chuyên nghiệp đã được chọn lọc kỹ lưỡng 
để làm việc tại ITS nhờ kỹ năng chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp, kinh 
nghiệm trong ngành và hiểu biết sâu sắc của họ về mọi nhu cầu cá nhân của 
khách hàng. ITS tự hào tuyên bố rằng công ty là địa chỉ duy nhất mang lại 
các lịch trình riêng biệt, phù hợp với mọi thời điểm miễn là nằm trong ngân 
sách của khách hàng.
 
ITS cung cấp dịch vụ đường dây nóng, 24/7 -365 ngày một năm! Bất cứ lúc 
nào bạn hay khách hàng của bạn cần chúng tôi, chúng tôi đều sẵn sàng. 
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đại sứ quán, các hãng hàng không và 
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế quốc tế. Công ty ITS được đăng ký 
và cấp phép tại Việt Nam bởi Tổng cục Du lịch Việt Nam, và vinh dự là thành 
viên của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không), USTOA (Hiệp hội các nhà điều 
hành tour du lịch Hoa Kỳ) và IAGTO (Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch 
golf quốc tế).
 
Mức giá cạnh tranh
ITS chỉ cung cấp dịch vụ cho các công ty chuyên về du lịch, đại lý du lịch, 
công ty lữ hành và các đối tác hàng không với mức giá tốt nhất. Điều này 
bao gồm việc cung cấp dịch vụ B2B XML thông qua cổng thông tin của Cục 
du lịch chỉ có tại trang web của chúng tôi. Dịch vụ cung cấp giao diện Còn 
phòng, Chuyển phòng và Địa điểm du lịch tại khách sạn Việt Nam cho OTAs 
và các hãng hàng không.
 
ITS là đại lý chính thức của Vietnam Airlines tại Canada và cũng là đại lý 
bán vé cho hành khách cho tất cả các hãng hàng không chính tại Việt Nam, 
Campuchia và Lào. ITS cung cấp dịch vụ bán vé cho các nhóm du lịch, khách 
lẻ từ Gateways cũng như các chuyến bay nội địa ở Việt Nam và Đông Nam 
Á với giá thấp nhất có thể. Việc phối hợp lịch trình du lịch hợp lý nhất cùng 
với dịch vụ được cá nhân hóa, mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm 
tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á đã giúp ITS nhận được Giải thưởng Thương 
hiệu xuất sắc BrandLaureate.
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From Texas to Hanoi  
With origins going back to 1951 in El Paso, Texas, US, Circle K is Known 
internationally for providing quality products and good customer service. 
With over 16,000 associates around the world, today, there are more than 
6,000 Circle K stores across the United States and over 14,000 international 
locations in seven other countries including Japan, Hong Kong, The Republic 
of China, Indonesia and Vietnam. 

Circle K Vietnam is the first international convenience store chain in the 
country. Opening its first store in December 2008, the chain has nearly 400 
stores in Ha Noi, Ha Long, Ho Chi Minh City, Vung Tau and Can Tho. The chain 
also has plans to expand its stores to fulfill the demand of their customers 
across the country.  

With the mission to continuously provide optimal solutions by creating 
an exciting, pleasant and safe shopping environment for customers, Circle 
K’s vision is to be the most preferred convenience store chain in Vietnam. 
Through a wide selection of quality products and food services, fast and 
friendly customer service, Circle K’s management and staff continue to work 
on their company’s mission - to meet their customers’ diversified demands 
every day. 

Offering Food to Services 
The convenience store provides a diverse range of products and services, all 
of high quality and value for money. A one-stop centre, Circle K provides its 
customers with a wide range of beer and coolers from local and international 
brands as well as genuine wine and liquor products. Circle K also offers soft 
drinks, energy drinks, sport drinks, coffee, tea, juices to its patrons.

When it comes to food, Circle K Vietnam offers customers a wide range 
of products. From candy and biscuits to dairy and deli, the wide array of 
delectable food are available for all age groups and tastes. Customers 
are also able to make their own cup of hot noodles using the free water 
available at their stores.  Circle K stands out among convenience stores 
for its “Fresh & Delicious” range, covering a wide range of products from 
international and local Vietnamese food – such as mixed noodles, dim sum, 
onigiri, sandwiches and dessert. The store also offers a variety of health and 
beauty products.

Circle K also provides a variety of services such as card payments, ATM, 
sim cards, laundry and online game cards for their local and international 
patrons. 

Improving For Now & Future  
Always looking to provide customers with updated products and services, 
Circle K made its mark by being the pioneer convenience store franchise to 
partner with event organizers, event ticket distributors, making it possible 
for customers to purchase tickets to events at their stores.  

Opening 24 hours and 365 days a year, Circle K’s philosophy is to bring 
convenience to their customers and this will continue to be the company’s 
vital point in the future. No matter which Circle K store customers visit, they 
will be able to experience shopping with ease, comfort and convenience.    

Từ Texas tới Hà Nội
Có nguồn gốc ở El Paso, Texas, US từ năm 1951, Circle K được quốc tế biết 
đến bởi viêc cung cấp các sản phẩm có chất lượng và dịch vụ khách hàng 
tuyệt vời. Với khoảng hơn 16,000 cộng tác viên trên toàn thế giới. Ngày nay, 
có khoảng hơn 6000 cửa hàng Circle K tại dọc US và hơn 14,000 địa điểm 
trên khắp thế giới tại 7 quốc gia bao gồm: Nhật, Hồng Kông, Trung Quốc, 
Indonesia và Việt Nam.

Circle K Việt Nam là chuỗi cửa hàng tiện lợi đầu tiên tại đất nước này. Từ của 
hàng đầu tiên vào tháng 12/2008, đến nay chuỗi dã có gần 400 cửa hàng tại 
Hà Nội, Hạ Long, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Cần Thơ. Chuỗi cũng 
có kế hoạch nhân rộng thêm các cửa hàng để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng trên khắp cả nước.

Với sứ mệnh liên tục cung cấp các giải pháp tối ưu bằng việc tạo ra một môi 
trường mua sắm thú vị, dễ chịu và an toàn cho khách hàng, tầm nhìn của 
Circle K là trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi được ưa thích nhất tại Việt Nam. 
Thông qua việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng và dịch vụ thực phẩm, 
dịch vụ khách hàng nhanh chóng và thân thiện, ban lãnh đạo và nhân viên 
Circle K tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của họ để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
đa dạng của khách hàng mỗi ngày.

Cung cấp thực phẩm đến dịch vụ
Cửa hàng tiện lợi cung cấp lượng sản phẩm và dịch vụ đa dạng, tất cả đều có 
chất lượng cao và đáng đồng tiền. Là trung tâm 1 cửa, Circle K cung cấp cho 
khách hàng của mình lượng lớn bia và máy làm mát từ các nhãn hiệu trong 
nước và quốc tế cũng như các sản phẩm rượu và rượu chính hãng. Circle K 
cũng cung cấp nước ngọt, nước tăng lực, đồ uống thể thao, cà phê, trà, nước 
sinh tố cho các khách hàng trung thành.

Về thức ăn, Circle K Việt Nam cung cấp cho khách hàng rất nhiều sản phẩm. 
Từ kẹo, bánh bích quy cho đến sữa và đồ nguội, một loạt các món ăn phù 
hợp với nhiều lứa tuổi và thị hiếu khác nhau. Khách hàng có thể tự làm một 
cốc mì nóng bằng việc sử dụng nước có sẵn tại cửa hàng. Circle K nổi bật 
giữa một loạt các cửa hàng tiện lợi bởi dòng sản phẩm “tươi và ngon”, gồm 
rất nhiều sản phẩm từ quốc tế cho tới các đặc sản của Việt Nam như: mì, 
bún, dimsun, onigiri, sandwiches và đồ tráng miệng. Cửa hàng cũng cung 
cấp rất nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Circle K cũng cung cấp rất nhiều sản phẩm dịch vụ như: thẻ tín dụng, ATM, 
sim điện thoại, thẻ game, giặt là cho các khách hàng quen trong và ngoài 
nước.

Cải thiện cho hiện tại và tương lai
Luôn luôn tìm cách cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ 
mới nhất, Circle K tạo dấu ấn khi trở thành thương hiệu nhượng quyền tiên 
phong trong việc hợp tác với các nhà tổ chức, phân phối vé sự kiện để giúp 
khách hàng có thể mua vé tới các sự kiện dễ dàng hơn tại các cửa hàng.

Mở cửa 24h một ngày và 365 ngày 1 năm, triết lí của Circle K là mang lại sự 
tiện lợi cho khách hàng và điều này tiếp tục là điều mà công ty hướng tới 
trong tương lại. Bất kể khách hàng nào ghé thăm cửa hàng của Circle K, họ 
đều được trải nghiệm mua sắm một cách thoải mái, dễ dàng và thuận tiện 
nhất.



POSITION YOUR BRAND HIGHER 
BY STRIVING TO BE A STRONGER 
AND GREATER BRAND.
- DR. KKJOHAN

KEEP THE GOOD, 
THE GREAT AND THE GLORIOUS 
TO CREATE YOUR BRAND LEGACY
- DR. KKJOHAN
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