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Tận hưởng cuộc sống!

WE MAKE
YOUR BUSINESS
BETTER THAN OTHERS

HỒ SƠ NĂNG LỰC

NỘI THẤT ĐÔNG Á



KHÔNG CHỈ LÀ Ý TƯỞNG
CHÚNG TÔI, LÀ NHỮNG NGƯỜI
THỰC HIỆN Ý TƯỞNG

LỜI MỞ ĐẦU
DOANH NGHIỆP

Sự khác biệt của Đông Á chính là sáng tạo nội thất thành phong cách riêng, phù hợp với nhu cầu 
khách hàng, không chỉ là sản phẩm nội thất đơn thuần, mà còn là không gian sống theo phong cách 
riêng với cách bày trí hài hòa từ đồ nội thất kết hợp với đồ trang trí, giúp khách hàng cảm nhận được 

một không gian sống thực sự, cảm thấy thoải mái để tận hưởng cuộc sống.

Với mong muốn phát triển thương hiệu Việt bằng nội lực, Đông Á đã chú trọng vào thiết kế và sản xuất 
nội thất trong nước. Danh mục sản phẩm của Đông Á thường xuyên được đổi mới và cập nhật, liên tục 
cung cấp cho khách hàng các dòng sản phẩm theo xu hướng mới nhất, do chính người Việt thiết kế và 
sản xuất, nội thất thương hiệu Đông Á luôn phù hợp với cuộc sống của gia đình Việt, đem đến sự tiện 

nghi hoàn hảo trong mọi không gian sống



Đối với khách hàng: 
“Đông Á cung cấp sản phẩm cao cấp 
và dịch vụ hậu mãi rất đa dạng. 
Đông Á cam kết 
chất lượng đạt tiêu chuẩn cao nhất, 
giá cả cạnh tranh 
và trung thực với mọi giao dịch.”

MỤC LỤC
01. Lời mở đầu

02. Giới thiệu doanh nghiệp

03. Sản phẩm và đối tác chiến lược

04. Dự án tiêu biểu

05. Dịch vụ cung cấp

06. Nhà máy và cơ cấu nhân sự

07. Vì sao nên chọn chúng tôi?
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GIỚI THIỆU
DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU

THỰC HIỆN

Ra đời từ ý tưởng tạo nên sự khác biệt và phù hợp với xu hướng 

nội thất của người Việt, Đông Á luôn khẳng định và hướng đến 

đơn vị sản xuất và phân phối nội thất hàng đầu, cũng như phấn 

đấu phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp có vị 

trí hàng đầu tiên phòng trong thị trường nội thất Việt Nam.

Hơn 70% sản phẩm của Đông Á được thiết kế, sản xuất bởi đội 

ngũ nhân viên cùng công nhân ưu tú, tại nhà máy có cơ sở vật 

chất, máy móc hiện đại.

Bên cạnh đó, Đông Á tự hào sở hữu đội ngũ tư vấn thiết kế và kỹ sư chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực nội thất. 

Tập thể nhân viên tại Đông Á cam kết nỗ lực tư vấn và trợ giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất.
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THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

SÀN GIAO DỊCH BĐS

SẢN XUẤT NỘI THẤT BÁN LẺ

Văn phòng

Nhà hàng khách sạn

Nhà ở dân dụng

Nội thất trong nhà 

Các chất liệu gỗ công nghiệp

hoặc gỗ tự nhiên, các sản phẩm sofa, ghế nệm

Nội thất trong nhà

Nội thất ngoài trời

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ĐÔNG Á
Mã số thuế: 0309613019

Trụ sở chính: 193 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.dongagroup.vn

Email: info@dongagroup.vn

Điện thoại: (028) 35356935

Hotline: 0911897589

LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG
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SẢN PHẨM
& THẾ MẠNH

DỊCH VỤ
Tiện ích

SẢN PHẨM
Chất lượng

Chất lượng nguyên vật liệu, phụ kiện và quy trình sản xuất đều được kiểm định và giám sát chặt chẽ của đội ngũ Giám sát 

trực thuộc công ty. Sản phẩm của Đông Á được thiết kế theo định hướng và công năng sử dụng, chất lượng và thẩm mỹ 

cao. Trong những năm gần đây, thương hiệu NỘI THẤT ĐÔNG Á luôn hướng đến xu hướng thiết kế sang trọng hiện đại mới 

mẻ nhằm đóng góp không chỉ một không gian số tiện nghi mà còn là một môi trường sống đẳng cấp cho người sử dụng.

04. Số lượng đơn hàng thiết kế trong 1 năm

05. Số lượng đơn hàng thi công trong 1 năm

06. Số lượng khách hàng trong 1 năm

90+

120+

1050+

01. Số lượng sofa trong 1 năm

02. Số lượng tủ áo trong 1 năm

03. Số lượng giường ngủ trong 1 năm

500+

700+

1200+

Lắp đặt chuyên nghiệp
Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật

giàu kinh nghiệm

Giao nhận tiện lợi
Giao nhận trong ngày
nhanh chóng, an toàn

Thanh toán linh hoạt
phương thức thanh toán

đa dạng, tiện lợi

Đổi trả dễ dàng
Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

trong 30 ngày

Hậu mãi chu đáo
Tận tình chăm sóc khách hàng

suốt dòng đời sản phẩm
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3

KHÁCH SẠN AMIS

Sản xuất và lắp đặt  nội thất 

khối buồng phòng khách sạn 

AMIS Vũng Tàu

4

FANNY

Bàn quầy, bàn ghế hệ thống 

kem FANNY

1

PIERRE CARDIN

Thiết kế, thi công, sản xuất và 

lắp đặt hệ thống chuỗi quầy 

kệ GIẦY PIERRE CARDIN

2

MISA

Sản xuất và lắp đặt hệ thống 

bàn, kệ, ghế sofa Tòa nhà 

Công ty phần mềm MISA

5

CHUNG CƯ PHÚ THẠNH

Thiết kế, sản xuất ,lắp đặt 

bếp và phòng ngủ chung cư 

Phú Thạnh CICENCO 5

6

BỆNH VIỆN ĐK NINH THUẬN

Lắp đặt hệ thống điện, sản 

xuất, lắp đặt bàn ghế phòng 

khám BVĐK NINH THUẬN

7

CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG

Sản xuất , lắp đặt quầy làm 

thủ thục CỤM CẢNG HÀNG 

KHÔNG QUỐC TẾ CẦN THƠ

8

BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC

Sản xuất, lắp đặt giường 

phòng khám BVĐH Y DƯỢC

8 ĐƠN VỊ
 ĐỐI TÁC

CHIẾN LƯỢC

Nội thất Đông Á vinh hạnh và tự hào được làm đối tác 

chiến lược của các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trong 

nước để cùng chung tay cùng phát triển cho nền kinh tế 

nước nhà.
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Với tiêu chí công ty cũng là nhà, MISA rất đầu tư vào không gian làm

việc, cũng như khu vực thư giãn cho nhân viên.

QUẦY RECEPTION

Với áp lực của chuyên môn công việc, MISA, một trong những đơn vị dẫn đầu về phần mềm kế toán, đã nhận ra việc nên đầu tư vào 

nội thất cũng như kiến tạo không gian làm việc chất lượng cho cán bộ công nhân viên của mình, để họ tạo ra những sản phẩm chất 

lượng và ứng dụng cho thị trường phần mềm kế toán.

SẢN XUẤT
Bàn, tủ hồ sơ văn phòng

Ghế sofa, bàn nước

Quầy, kệ pantry

Thời gian sản xuất: 30 ngày 

kể từ ngày duyệt sản phẩm mẫu

CUNG CẤP DỊCH VỤ
Ghế làm việc nhân viên

Ghế làm việc trưởng phòng

Thời gian cung cấp: 15 ngày 

kể từ ngày duyệt sản phẩm mẫu

LẮP ĐẶT
Giao hàng và lắp đặt sản phẩm hoàn thiện theo

bản vẽ

Thời gian giao hàng đến nơi lắp đặt: 05 ngày

Thời gian lắp đặt hoàn thiện: 07 ngày

MISA cũng không hề đắn đo khi quyết định sử dụng những

nguyên liệu cao cấp để tạo nên những sản phẩm chất lượng.
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PHÒNG ĐÀO TẠO KHU LÀM VIỆC CLOUD

SOFA SẢNH CHỜ SOFA + BÀN NƯỚC P. GIÁM ĐỐC CLOUD

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI

Với tiêu chí “ Tận hưởng cuộc sống” của Nội thất Đông Á, chúng tôi muốn mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn nội thất theo

gói ngân sách của bạn, cùng bạn chia sẻ những lo toan nhưng vẫn mang lại một không gian sống hoàn hảo và chất lượng.

THIẾT KẾ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA
Giúp bạn khắc họa lên hình ảnh không gian trên ý tưởng 

của bạn

Giúp bạn lên ý tưởng và khắc họa nên không gian nội 

thất hoàn hảo

Cùng bạn đặt nền móng cho căn nhà mơ ước hoặc thay 

bạn sửa chữa những điều chưa vừa ý trong căn nhà của 

mình

Chúng tôi không hướng tới việc bán sản phẩm giá rẻ, mà 

chúng tôi muốn hướng đến việc tư vấn cho các bạn các 

sản phẩm PHÙ HỢP với bạn và ngân sách của bạn

Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp sẽ tư vấn 

cho bạn

 - Bố cục sắp xếp sản phẩm nội thất trong không 

gian của bạn

 - Màu sắc, chất liệu cho sản phẩm nội thất trong 

không gian và theo ngân sách của bạn

 - Tư vấn sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu, 

công năng và thẩm mỹ của bạn

GIÚP BẠN TIẾT KIỆMTƯ VẤN
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Chúng tôi cung cấp cho khách hàng

không phải là sản phẩm nội thất

Mà chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn không gian sống

hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi

và theo ngân sách của khách hàng

GÓI SAVING 70
Gói giá giá trị đặc biệt phù hợp với 

các căn hộ studio hiện nay

Phù hợp với các đối tượng độc thân 

hoặc những căn hộ có diện tích 

<40m2

Lựa chọn tối ưu

GÓI PLANTIUM 150
Gói nội thất bán chạy nhất tại Đông 

Á, quá phù hợp cho gia đình 4 người 

hoặc căn hộ có diện tích > 70m2 với 

2 phòng ngủ

Đông Á đề xuất

GÓI DIAMOND 350
Gói nội thất DÀNH RIÊNG cho các 

khách hàng có thời gian quý hơn 

vàng bạc, chẳng cần lo ngại, chẳng 

cần đắn đo, chỉ cần xác va li vào là ở, 

chìa khóa trao tận tay.

Tận hưởng cuộc sống

Đối với khách hàng cá nhân, nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như không gian sống đang được các gia đình đưa lên

thành những mục tiêu hàng đầu mà họ cần chú trọng đến
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NHÀ MÁY   SẢN XUẤT

15+
Nhân sự điều hành quản lý

100+
Nhân sự lao động có tay nghề

1000 + m2

Diện tích nhà xưởng & kho hàng

11+
Số năm hoạt động trong ngành sản xuất

KHU VỰC SẢN XUẤT
Sản xuất sofa, đồ ván

KHO THÀNH PHẨM
Kho thành phẩm, hàng hóa

NHÀ MÁY
Sản xuất và kho bãi

KHO NGUYÊN LIỆU
Sản xuất sofa, đồ ván
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Chúng tôi xây dựng rất rõ ràng các giá trị và chính sách dành cho nhân viên 

trong văn hóa doanh nghiệp của Nội thất Đông Á. Đặc biệt, thái độ và tinh 

thần của nhân viên chính là giá trị chốt lõi của doanh nghiệp.

11+
ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

VÀ QUẢN LÝ
100% nhân sự có trình độ Đại học trở 

lên và có ít nhất 8 năm kinh nghiệm 

chuyên môn

33+
ĐỘI NGŨ KINH DOANH

VÀ VĂN PHÒNG
Đội ngũ trẻ tràn đầy năng lượng và 

nhiệt huyết, được đào tạo trình độ 

nghiệp vụ chuyên môn định kỳ

70+
ĐỘI NGŨ NHÂN CÔNG

SẢN XUẤT
45% nhân công lao động phổ thông 

được đào tạo chuyên môn, 55% nhân 

công lao động có trên 5 năm kinh 

nghiệm hoặc là thợ tay nghề cao

CƠ CẤU   NHÂN SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị

Giám đốc công ty

Phó
Giám đốc

Phòng
Sản
Xuất

Phòng
Kỹ

thuật

Phòng
Thị

trường

Phòng
tổ chức

hành
chánh

Phòng
Kế

toán

Phòng
Vật
tư

Phòng
Thi

công

Phó
Giám đốc

Ban
kiểm soát
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Phần lớn sản phẩm của Đông Á được sản 

xuất tại nhà máy của công ty có diện tích 

1000m2, với trang thiết bị máy móc hiện đại 

nhất, chuyên sản xuất các sản phẩm nội 

thất chất lượng cao cấp cho các khách sạn, 

dự án căn hộ cao cấp và các dự án nội thất 

xuất khẩu khác.

Vì sao nên
CHỌN CHÚNG TÔI?

Nguồn gốc nguyên vật liệu
rõ ràng

Máy móc, thiết bị
hiện đại

Chúng tôi luôn sử dụng những sản phẩm, nguyên vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ và tiêu chuẩn rõ ràng, 

thân thiện với môi trường.

Chúng tôi ưu tiên sử dụng máy móc để tạo nên các sản phẩm với tiêu chuẩn kỹ thuật chính xác và thẩm 

mỹ, công suất cao.

Nhân công lao động được đào tạo kỹ thuật chuyên môn vững chắc.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

+10

+70%

+100%

năm kinh nghiệm trong ngành trang trí nội thất 

sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy

sản phẩm được phân phối trực tiếp qua

Showroom bán lẻ, không qua trung gian

Các loại máy móc đang sử dụng

8,735,215,450 VND

Lợi nhuận gộp năm 2020 theo báo cáo mang về

Tổng doanh thu năm 2019:

56,762,866,634 VND
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LIÊN HỆ

193 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08,

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

info@dongagroup.vn

www.dongagroup.vn

+84 - 28 - 35356935

+84 - 0911 897 589


