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Khách hàng của Nichia tại VN

TOP 01

kinh nghiệm trong ngành
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH
POTECH là Công ty chuyên cung cấp sản phẩm và giải pháp chiếu 
sáng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi là nhà sản xuất đèn 
LED chiếu sáng hiệu quả chỉ sử dụng duy nhất chip LED Nichia 
(in-house 100%, Made in Japan) và Mạch điều khiển LED Mean Well 
đứng hàng đầu thế giới về chất lượng.
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Bộ đèn đã được bán ra

300.000

Khách hàng đã phục vụ

300+
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TỔNG QUAN



DANH MỤC NỘI DUNG

TỔNG QUAN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CHÍNH SÁCH KINH DOANH, BẢO HÀNH

HỒ SƠ PHÁ P LÝ– CHỨNG NHẬN – GIẢI THƯỞNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG, TỔ CHÚC CÔNG TY 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT – PHÁT TRIỂN 

CƠ CẤU SẢN PHẨM

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

01

03

04

05

06

15

17

23

27

38

02



TẦM NHÌN
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TRUNG THÀNH VỚI CHẤT LƯỢNG!
Là Công ty phát triển và giải quyết các vấn đề về năng 
lượng bằng các sản phẩm xanh và tiết kiệm điện, 
POTECH chuyên cung cấp các dòng sản phẩm đèn 
LED và giải pháp chiếu sáng đèn LED tiết kiệm năng 
lượng. Các sản phẩm của POTECH đều được trang bị 
loại chip LED chất lượng cao của Nichia – Nhật Bản và 
Mạch điều khiển LED Meanwell chất lượng hàng đầu 
thế giới. Cùng với việc không ngừng nghiên cứu, phát 
triển và thử nghiệm các sản phẩm đèn LED mới, Công 
ty POTECH hoàn toàn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu 
chiếu sáng trên thị trường. Các sản phẩm tại POTECH 
đều được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn khắt khe 
như: ISO 9001-2015, TCVN 7722-1-2-3-5:2007 và Quant-
est.

Đến năm 2030, Potech sẽ trở thành công ty sản xuất 
đèn LED công nghiệp hàng đầu Việt Nam và vươn ra 
thị trường thế giới.

SỨ MỆNH
Cải thiện môi trường chiếu sáng, bảo vệ thị lực người 
lao động, giảm thiểu tai nạn lao động. nâng cao năng 
xuất lao động và tiết kiệm năng lượng góp phần bảo 
vệ môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

04

Thành lập công ty 
TNHH công nghệ 
năng lượng Potech 
Ký kết hợp đồng 
cung cấp sản phẩm 
và dịch vụ với hãng 
chip LED nichia - 
Nhật Bản

Nghiên cứu sản 
phẩm đèn LED cho 
tàu đánh cá xa bờ

Chuyển hướng sang 
chiếu sáng công 
nghiệp

Sản xuất thành công 
tản nhiệt đèn nhà 
xưởng tại Việt Nam

Mở nhà máy sản 
xuất tại An Phú 
Đông - Quận 12

Nghiên cứu chế tạo 
thành công khuôn 
đúc đèn UFO nhà 
xưởng

Thành lập chi nhánh 
công ty tại Hà Nội

Trở thành đại lý phân 
phối của hãng Meanwell 
tại Việt Nam

Thành lập nhà phân 
phối phía Bắc tại Hà 
Nội

Thành lập nhà phân 
phối khu vực miền 
Trung tại Đà Nẵng

Nghiên cứu chế tạo 
thành công khuôn 
đúc đèn đường giao 
thông và đèn pha.

Thiết kế, cung cấp, 
lắp đặt thành công 
đèn LED cho sân 
golf Cửa Lò

Thăm và làm việc với 
đối tác chiến lượng 
Nichia tại Nhật Bản

Giới thiệu sản phẩm 
tại triển lãm thiết bị 
điện và triển lãm 
LEDTEC Asian

Được người tiêu 
dùng đánh giá sản 
phẩm, dịch vụ tốt

2012 2016 2018 2020
201920172015



CHÍNH SÁCH KINH DOANH, BẢO HÀNH
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Tư vấn cho khách 
hàng thông tin sản 
phẩm

Khảo sát, thiết kế 
chiếu sáng để tính 
số lượng và lắp đặt

Báo giá và thời 
gian giao hàng

Bảo hành sản phẩm 
đổi mới trong vòng 
3 năm đầu.

Cung cấp hàng hóa 
và dịch vụ lắp đặt 
(nếu có yêu cầu)

Cung cấp đèn thử 
nghiệm nếu khách 
hàng yêu cầu

QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM



GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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GIẤY CHỨNG NHẬN DKKD -1 GIẤY CHỨNG NHẬN DKKD -2 GIẤY CHỨNG NHẬN DKKD -
VP ĐẠI DIỆN
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GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN - TCVN

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU
CHUẨN -ĐÈN PHA LED

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU
CHUẨN -ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU
CHUẨN – ĐÈN LED ĐƯỜNG



GIẤY CHỨNG NHẬN ISO & BẢO HỘ
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GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001: 2015 GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HỘ 
THƯƠNG HIỆU

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HỘ
LOGO 
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CHỨNG NHẬN HỢP TÁC NICHIA & MEAN WELL

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP TÁC VỚI
MEANWELL

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP TÁC
NICHIA

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO ĐẢM SP
DÙNG CHIP LED NICHIA
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MỘT VÀI CHỨNG NHẬN QUATEST



GIẢI NHẤT CUỘC THI SẢN PHẨM ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO 2014
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GÓC NHÌN NGƯỜI TIÊU DÙNG
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Trước đây công ty sử 
dụng bóng đèn 
thường, đến sau này 
mới chuyển qua sử 
dụng bóng đèn LED do 
công ty POTECH cung 
cấp, tính đến thời điểm 
hiện tại chúng tôi đã sử 
dụng được 6 năm rồi 
nhưng tôi thấy độ sáng 
vẫn chuẩn, tuổi thọ rất 
cao, và tiết kiệm được 
70% điện năng.

Sau 4 năm sử dụng tôi 
thấy chất lượng đèn 
vẫn ổn định, ánh sáng 
duy trì tốt, thời gian 
thay thế và bảo dưỡng 
cũng được kéo dài ra, 
dường như là không 
cần phải thay thế. 
Định kỳ 6 tháng, nhân 
viên Potech sẽ sang 
kiểm tra, hướng dẫn 
nhân viên kỹ thuật 
bảo dưỡng.



TOP 50 THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
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TRUYỀN THÔNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI
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Trang anhsangvacuocsong.vn Trang tuhaoviet.vn

Trên trang vàng việt Nam

Trang cafef.vnTrang business24h.vn

Trên google



SẢN XUẤT

NGHIÊN CỨU

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
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Một con thuyền lớn thường được tạo nên từ hàng 
nghìn mảnh ghép khác nhau mà nếu thiếu bất kỳ 
mảnh ghép nào, thuyền sẽ không thể dong buồm ra 
biển lớn. Qua quá trình phát triển, Potech đã xây 
dụng cho mình một đội ngũ chuyên nghiệp cho 
từng mảng sẵn sàng cho quá trình bứt tốc lâu dài.  

MARKETING ĐỐI TÁC

ĐÀO TẠO
BÁN HÀNG



MÔ HÌNH TỔ CHỨC
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HĐTV

Giám đốc

PGĐ-SX PGĐ-KD
Tài chính

Kế toán

Kế hoạch

Nhân sự

Xuất 
nhập khẩu

P. Sản xuất

Sản xuất

Lắp đặt

Bảo hành

P. Kỹ thuật

R&D

Thiết kế

KCS

P. Kinh Doanh

P. Marketing

CSKH

Nghiên cứu
thị trường



NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT
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Showroom Tập thể nhân viên

Khu vực lắp đặt
sản xuấtKiểm tra chất lượng

Khối văn phòng Kho vật tư Kho thành phẩm

Hình ảnh nhà xưởng

Khu vực kiểm tra đèn



GIA CÔNG & SẢN XUẤT
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO
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MÁY MÓC & THIẾT BỊ

Máy đo quang thông Máy đo quang phổ

Máy test
cường độ sángMáy đo nhiệt độ đèn 

Máy test IPMáy chụp phổ nhiệt độ Máy kiểm
tra mạch LED

Máy kiểm tra nguồn

Máy đo điện áp
 hoạt động
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

NICHIA CORP
Là tập đoàn hóa chất Nhật Bản 
sản xuất chip LED luôn dẫn đầu 
thế giới về doanh số và chất lượng

MEANWELL ENTERPRISES CO.,LTD
Là tập đoàn Đài Loan luôn trong 
top đầu thế giới về nhà sản xuất 
bộ nguồn cho đèn LED

NHÀ MÁY GIA CÔNG CNC Z751
Là nhà máy thuộc bộ quốc phòng, 
chuyên gia công các thiết bị phục 
vụ cho quân sự và dân sự

NHÔM TUNG SHIN
Thương hiệu Đài Loan, diện tích 
62.000 m2 tại Khu Công Nghiệp 
Sóng Thần II, Tỉnh Bình Dương

NHÀ MÁY GIA CÔNG KHUÔN
Nhà máy khuôn mẫu Bình Phát 
với diện tích hơn 1000m2, 20 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực gia 
công khuôn

XƯỞNG ĐÚC NHÔM
Xưởng đúc nhôm với các máy đúc 
áp lực 300 – 800 tấn, cũng là đối 
tác của các công ty Nhật Bản 
ngành ôtô
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PHÂN PHỐI & BÁN HÀNG

01 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH
Địa chỉ: 350/33/10/9B Quốc lộ 1, Khu phố 4, P. An Phú Đông, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0912122016 (Ms. Hiền)
Điện thoại: 028.3726.9399
Website: https://www.potech.com.vn

02 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY POTECH
Địa chỉ: Tầng 3 số nhà 20/1/111 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0912122016 (Ms. Hiền)
Điện thoại: 028.3726.9399
Website: https://www.potech.com.vn

03 CÔNG TY TNHH NAVADA VIỆT NAM
Địa chỉ: 134 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0936585363 (Mr. Dũng)
Điện thoại: 024.6683.8800
Website: http://denlednichia.com

04 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP LIGHTSVIET
Địa chỉ: K72/2 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, 
P. Đà Nẵng
Hotline: 0905825272 (Mr. Khoa)
Điện thoại: 0868.387.555
Website: https://lightsviet.com

01

02
03

04
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SẢN PHẨM ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
CHIẾU SÁNG LÀ MỘT TRONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CỦA 
DOANH NGHIỆP
Đèn LED nhà xưởng POTECH không chỉ phù hợp với những môi trường 
khắc nghiệt trong các nhà máy, cắt giảm chi phí năng lượng, mà còn tạo 
ra một môi trường trực quan thoải mái, giúp người lao động giảm bớt sự 
mệt mỏi của công việc kéo dài, giữ cho điều kiện làm việc tốt, sản xuất 
hiệu quả, cải thiện tỷ lệ làm việc sai sót và tai nạn lao động được cắt 
giảm, cuối cùng là cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp.

Bảo hành: 5 năm
Hiệu suất: lên đến 125 Lm/ W

Chip LED: Nichia – Nhật Bản
Công suất: 40 - 250W

HBL Series
Công suất
Bảo hành

40 - 250W
5 năm

UFO Series
Công suất
Bảo hành

40 - 250W
5 năm

40 - 250W
5 năm

HBL2 Series
Công suất
Bảo hành

40 - 250W
3 năm

Low Bay Series
Công suất
Bảo hành

60 - 200W
5 năm
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SẢN PHẨM ĐÈN PHA LED
  Đèn pha LED POTECH là dòng sản phẩm dung ngoài trời với những tính 

năng vượt trội như sử dụng chip LED Nichia, bộ nguồn Meanwell, vỏ 
chống ăn mòn, tuổi thọ cao, cấp bảo vệ IP65, IP66, IK08, chống sét 2-6kV, 
bảo vệ quá áp, thấp áp, quá nhiệt… được ứng dụng rộng rãi trong các 
lĩnh vực như chiếu sang cầu cảng, bến bãi, sân vận động, nhà kho, hành 
lang, sân vườn, bảng hiệu quản cáo…

Bảo hành: 5 năm
Hiệu suất: lên đến 125 Lm/W

Chip LED: Nichia – Nhật Bản
Công suất: 40 - 600W

FL Series
Công suất
Bảo hành

40 - 60W
5 năm

SPL Series
Công suất
Bảo hành

80 - 250W
5 năm

40 - 250W
5 năm

 Low Bay
Công suất
Bảo hành

400 - 600W
5 năm

HPL Series
Công suất
Bảo hành

600-1000W
5 năm
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SẢN PHẨM ĐÈN ĐƯỜNG LED  
Đèn đường LED của POTECH hướng đến sự đơn giản, độ bền cao, hiệu 
suất cao, dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng. Đèn được thiết kế với bộ vỏ tản 
nhiệt tối ưu khí động học, chip LED nichia – Nhật bản, driver Meanwell, 
bảo vệ sơn tĩnh điện, bảo vệ chống sét, có khả năng tự động điều chỉnh 
công suất hoặc tích hợp tấm NLMT. Đèn đường được ứng dụng cho 
chiếu sáng các công trình giao thông công cộng, đường phố, đường nội 
bộ khu công nghiệp, nhà máy, khu dân cư.

Lumen đầu ra: 5000 – 31.250 lm
Công suất: 40 - 250W

SL Series
Công suất
Bảo hành

40 - 200W
5 năm

SL2 Series
Công suất
Bảo hành

40 - 250W
5 năm

40 - 250W
5 năm

SL3 Series
Công suất
Bảo hành

40 - 250W
5 năm

SSL Series
Công suất
Bảo hành

40 - 250W
5 năm

Bảo hành: 5 năm
Hiệu suất: lên đến 125 Lm/W
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SẢN PHẨM ĐÈN LED KHÁC
Các dòng sản phẩm khác của POTECH như đèn sân tennis, đèn chiếu 
sáng cây xăng, đèn panel văn phòng, đèn chống cháy nổ cũng là các sản 
phẩm thế mạnh của công ty. Cùng với tiêu chí bền và tiết kiệm năng 
lượng, Chip LED nichia và bộ nguồn Meanwell, các sản phẩm này luôn 
mang lại cho người sử dụng những giá trị cao về hiệu quả kinh tế và kỹ 
thuật cũng như sự trải nghiệm tuyệt vời về chất lượng ánh sáng.

Chip LED: Nichia – Nhật Bản
Công suất: 40 - 600W

TN Series
Công suất
Bảo hành

400 - 600W
5 năm

CNP Series
Công suất
Bảo hành

80 - 250W
5 năm

40 - 250W
5 năm

PN Series
Công suất
Bảo hành

40  -  70W
5 năm

EXP Series
Công suất
Bảo hành

40  - 240W
5 năm

Bảo hành: 5 năm
Hiệu suất: lên đến 125 Lm/W



27

DỰ ÁN NHÀ MÁY THÉP

Đèn LED POTECH tự hào được 
hầu hết các nhà máy thép lớn 
nhất trong cả nước tin dùng.
Tại sao lại như vậy?
Đèn LED POTECH đáp ứng 
được các điều kiện khắc nghiệt 
của các nhà máy như có sự 
rung lắc của cầu trục, nhiệt độ 
làm việc cao, môi trường ăn 
mòn cao, điều kiện bảo trì bảo 
dưỡng khó khăn.

Nhà máy thép Pomina Nhà máy thép VINA Kyoei

Nhà máy Tôn Đông Á Nhà máy Tôn Nam Kim

Thép Việt-Nhật Thép Formosa Thép Việt-Ý
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DỰ ÁN THỂ THAO

Mỗi lĩnh vực thể thao có một 
tiêu chuẩn chiếu sáng riêng 
nhưng đều có yêu cầu chung 
rất cao về độ rọi, độ chói, độ 
đồng đều tạo cảm giác thoải 
mái cho người chơi.
Ngay từ những ngày đầu thành 
lập công ty POTECH đã nghiên 
cứu thử nghiệm các giải pháp 
chiếu sáng cho từng lĩnh vực 
thể thao cụ thể như bóng đá 
bóng chuyền, bóng rổ, cầu 
lông, sân tenis,…

Nhà thi đấu cầu lông TT TDTT Phú Nhuận Bể bơi Phú Nhuận Sân bóng trong nhà Trường Hải

Nhà thi đấu Đại Học Tây Nguyên Sân golf Cửa Lò

Sân tennis Vĩnh Tân Sân bóng Hà Giang



DỰ ÁN CẦU CẢNG,  BẾN BÃI
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POTECH tự hào là nhà cung 
cấp đèn LED cho hầu hết các 
bến cảng lớn nhất trong cả 
nước.
Đèn LED POTECH đáp ứng 
được các điều kiện khắc nghiệt 
như có sự rung lắc của cầu trục, 
gió lớn, môi trường ăn mòn cao, 
điều kiện bảo trì bảo dưỡng 
khó khăn.

Cảng Phú Mỹ Cảng Đà Nẵng

Cảng Quy Nhơn Cảng STIT

Cảng Nghi Sơn Tân cảng Long Bình Cảng Bà Rịa SERECE



DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Đèn LED POTECH tự hào cung 
cấp giải pháp chiếu sáng tiết 
kiệm năng lượng cho các nhà 
máy sản xuất năng lượng.
Đèn LED POTECH đáp ứng 
được các điều kiện khắc nghiệt 
của các nhà máy như dễ cháy 
nổ, nhiệt độ làm việc, môi 
trường ăn mòn cao, điều kiện 
bảo trì bảo dưỡng khó khăn.

Nhiệt điện Cao Ngạn Nhà máy NLMT Trung Nam Công ty khí Cà Mau - PV Gas

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Nhiệt điện Hải Phòng Dầu khí Nam Côn Sơn
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DỰ ÁN ĐÈN ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

Không chỉ là các hệ thống đèn 
chiếu sáng giao thông, đèn 
LED POTECH còn được ứng 
dụng chiếu sáng cho các khu 
công nghiệp, nhà máy, khu dân 
cư...
Với công nghệ LED, hệ thống 
chiếu sáng mới này đã đem lại 
hiệu quả tiết kiệm năng lượng 
cao và hiệu quả chiếu sáng 
hoàn hảo.

Đường phố Hội An Nhà máy Young Ill Việt Nam

Đường phố Bắc Ninh Đèn đường Phú Quốc

Đèn đường khu CN Kim Huy Nhà máy thép Nhật Quang Nhà máy Ojitech
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Các nhà máy sản xuất nguyên 
vật liệu cũng luôn có những 
môi trường khắc nghiệt, điều 
này đòi hỏi đèn chiếu sáng phải 
có tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
Đèn LED POTECH đáp ứng 
được các điều kiện khắc nghiệt 
của các nhà máy như có sự 
rung lắc của cầu trục, nhiệt độ 
làm việc, môi trường ăn mòn 
cao, nhà máy có nhiều bụi bẩn.

Nhà máy đá Phú Tài Nhà máy nhôm Đông Phong Gỗ Khải Nguyễn

DỰ ÁN NHÓM NGÀNH VẬT LIỆU 

Bông Bạch Tuyết Ván ép TEKCOM

Nhựa Tiền Phong Gỗ Kim Huy
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DỰ ÁN NHÓM NGÀNH GIẤY

Các nhà máy giấy luôn ẩn chứa 
nguy cơ cháy rất cao, Vì vậy hệ 
thống chiếu sang cũng yêu cầu 
tính an toàn khi lựa chọn đèn 
chiếu sáng.
Đèn LED POTECH được thiết kế 
với nhiệt độ hoạt động thấp, bộ 
nguồn luôn có tính năng bảo 
vệ quá nhiệt, ngắn mạch, cấp 
độ bảo vệ linh kiện đạt IP65, 
IK08 hoàn toàn phù hợp cho 
các nhà máy giấy.

Nhà máy giấy Ojitex Việt Nam Nhà máy giấy WattenNhà máy giấy Thuận An

Nhà máy giấy Sài Gòn
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DỰ ÁN NHÓM NGÀNH TIÊU DÙNG 

Việc sản xuất các mặt hàng tiêu 
dung luôn đòi hỏi một hệ 
thống chiếu sáng chất lượng 
cao về độ rọi và độ hoàn màu 
nhằm đánh giá tốt chất lượng 
sản phẩm trong quá trình sản 
xuất.
Đèn LED POTECH được thiết kế 
với chip LED nichia có chất 
lượng ánh sáng tuyệt hảo rất 
phù hợp cho các ứng dụng này.

Nhà máy quạt Senko

Nhà máy công ty bếp Vina May EPIC

Công ty Lock & Lock Nhà máy nệm Havas

Nhà máy nệm Kymdan Đồng hồ Hải Triều
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DỰ ÁN NHÓM THỰC PHẨM, NUÔI TRỒNG

Nhóm ngành này đòi hỏi mức 
độ chiếu sáng cao và một số 
tính năng đặc biệt cho ngành 
nuôi trồng. Potech đã thử 
nghiệm, nghiên cứu và tư vấn 
thành công hệ thống chiếu 
sáng cho một số nhà máy, đặc 
biệt là hệ thống đèn LED nuôi 
tảo của công ty CP và công ty 
Việt Úc.

Nhà máy bột mì Interflour Nhà máy bia HeinikenNhà máy bia Sài Gòn

Công ty CP - Thái Lan Việt Úc

Nhà máy Vifon Nhà máy Cagill
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DỰ ÁN NHÀ KHO

Hệ thống chiếu sáng nhà kho 
rất cần được đánh giá đúng 
đắn về mức độ chiếu sáng, khả 
năng điều khiển chiếu sáng 
nhằm đạt hiệu quả cao trong 
vận hành và tiết kiệm năng 
lượng.
Potech đã sẵn sàng cung cấp 
sản phẩm và các giải pháp phù 
hợp cho từng ứng dụng nhà 
kho khác nhau.

Kho cảng Long Bình

Kho hàng Brentag Kho DKSH Việt Nam

Kho nhà máy nhựa Tín An Kho công ty GT Express

Kho cảng Tiên Sa Kho lạnh Hải Phòng
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 HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

Không chỉ cung cấp sản phẩm và 
dịch vụ tốt nhất đến từng khách 
hàng, Chúng tôi luôn chú trọng 
nâng cao giao lưu học hỏi từ các đối 
tác, quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
thông qua hội nghị, triển lãm cũng 
như thường xuyên tổ chức các hoạt 
động vui chơi giải trí nhằm nâng cao 
sự đoàn kết và tinh thần làm việc của 
cán bộ công nhân viên công ty.

Triễn lãm LEDTEC ASIA 2019 Triễn lãm ETE 2019

Thăm nhà máy Nichia Thăm nhà máy Mean Well

Giải bóng bàn POTECH, Navada, LightsvietGiải bóng bàn POTECH, Navada, Lightsviet Sinh nhật công ty
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Hãy tin những gì chúng tôi nói về sản phẩm 

và dịch vụ của mình và hãy lắng nghe những 

gì khách hàng nói về sản phẩm và dịch vụ của 

chúng tôi.

350/33/10/9B, đường Quốc Lộ 1, KP4,
P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM
0912.12.2016
MST: 0311519359
potech.com.vn
cskh@potech.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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