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Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể cán bộ 
công nhân viên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DƯƠNG ĐÔNG, tôi xin gửi 
lời chúc sức khoẻ và cảm ơn sâu sắc đến 
tất cả quý khách hàng đã và đang hợp tác, 
sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty 
chúng tôi.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
DƯƠNG ĐÔNG chuyên hoạt động trong lĩnh 
vực thiết kế và thi công kiến trúc, nội thất 
các công trình biệt thự, nhà phố, chung cư 
cao cấp, văn phòng, trường học,... Chúng 
tôi đã và đang là nhà đối tác thiết kế, thi 
công, hoàn thiện và cung ứng vật liệu cho 
rất nhiều các công ty, tập đoàn lớn trong 
nước.

Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia 
nhiều kinh nghiệm cùng đội thợ tay nghề 
cao được trang bị máy móc hiện đại, những 
công trình chúng tôi thiết kế, thi công đều 
được khách hàng đánh giá cao về chất 
lượng sản phẩm, sự chuyên nghiệp trong 
sản xuất thi công đồng thời cũng rất hài 
lòng với dịch vụ bảo hành bảo trì.

Với phương châm kinh doanh: 
“CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ - NIỀM 
TIN”, Chúng tôi tin rằng Quý chủ đầu tư sẽ 
tin tưởng và hài lòng khi lựa chọn DƯƠNG 
ĐÔNG làm đối tác của mình.

Trân trọng!
Giám đốc

Nguyễn Duy Dương

Thư ngỏ
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Giới thiệu
Công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN DƯƠNG ĐÔNG là  công ty 
chuyên sản xuất, thi công và lắp đặt 
các sản phẩm nội thất dùng cho văn 
phòng, trường học và gia đình. 

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
thị trường, công ty không ngừng nâng 
cấp và mở rộng về quy mô sản xuất, 
thay đổi về chất liệu, đa dạng về mẫu 
mã và chủng loại sản phẩm, tỷ mỉ 
trong từng đường nét để mang đến 
cho khách hàng những sản phẩm đạt 
chất lượng tốt nhất và đáp ứng mọi 
yêu cầu khắt khe nhất của khách 
hàng.

Trong quá trình hình thành và phát 
triển, DƯƠNG ĐÔNG không ngừng học 
hỏi kinh nghiệm của các đơn vị sản xuất 
và thi công nội thất uy tín, tiếp thu ý kiến 
đóng góp của khách hàng và đối tác, cải 
tiến khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn 
nhân lực để nâng cao chất lượng sản 
phẩm và xây dựng tầm nhìn, uy tín của 
công ty trên thị trường nội thất.

Chất lượng sản phẩm 
và yêu cầu của khách 

hàng được đặt lên 
hàng đầu.

Khách hàng sẽ cảm 
thấy  thực sự hài lòng 
khi sử dụng dịch vụ 

và sản phẩm.

Đến với chúng tôi 
khách hàng sẽ nhận 

được sự tư vấn 
nhiệt tình từ đội ngũ 
chuyên gia với nhiều 

năm kinh nghiệm.

CHẤT LƯỢNG CAO DỊCH VỤ TẬN TÂM TƯ VẤN NHIỆT TÌNH
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Thông tin Công ty
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯƠNG ĐÔNG
 Tên quốc tế: DUONG DONG INVESTMENT AND DEVELOPMENT 
                          JOINT STOCK COMPANY
 Địa chỉ trụ sở: Số 6, Lô 1, Khu CN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, 
                             Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 Văn phòng Công ty: Số 11TTA Khu liền kề Xuân Phương garden, Đường Trịnh Văn Bô,
                                       Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 Mã số thuế: 0108794862
 Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
 Người đại diện: Ông Nguyễn Duy Dương - Chức vụ: Giám Đốc
 Điện Thoại:  024.6267.6666, 0969.761.368, 0868.802.858
 Email: noithatduongdong6868@ gmail.com
 Website: www.noithatduongdong.com - www.noithatduongdong.vn

Lĩnh vực hoạt động chính
DỊCH VỤ THIẾT KẾ NỘI THẤT: DƯƠNG ĐÔNG tự tin 

đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của khách hàng, 
thể hiện bằng những bản vẽ chặt chẽ và chi tiết. Đặc biệt, 
công ty liên tục cập nhật những xu hướng phong cách thiết 
kế nội thất mới nhất, giúp quý khách hàng sở hữu những 
sản phẩm nội thất hợp thời đại, mang phong cách độc đáo 
và khác biệt.

THI CÔNG NỘI THẤT: Nếu thiết kế chú trọng vào từng 
mm thì khi thi công, đội ngũ DƯƠNG ĐÔNG đảm bảo tính 
chính xác trong từng chi tiết của nguyên vật liệu. DƯƠNG 
ĐÔNG có xưởng sản xuất lớn và quy mô, đi kèm với công 
nghệ hiện đại cùng đội ngũ nhân công tận tâm và cần 
mẫn. Song song với đó là hệ thống tiêu chuẩn được áp 
dụng chặt chẽ xuyên suốt quá trình thi công nội thất.
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Giấy phép hoạt động
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PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
THI CÔNG

ĐƠN VỊ 
THI CÔNG

PHÒNG
THIẾT KẾ

KHO, XƯỞNG 
SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ CUNG 
CẤP VẬT LIỆU

Sơ đồ tổ chức

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 
THƯƠNG MẠI

PHÓ GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT

PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
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Ngay từ khi mới thành lập với tiêu chí kinh doanh là người bạn thật thà với mọi công trình, 
DƯƠNG ĐÔNG đã xác định cho mình những mục đích, mục tiêu định hướng rõ ràng để 
hướng tới mục đích cuối cùng là tạo dựng uy tín, niềm tin và giá trị bền lâu đối với lĩnh vực 
thiết kế và thi công các công trình nội thất trên toàn quốc.

TIẾN ĐỘ RÕ RÀNG

Tất cả các bước đều được tiến hành 
theo quy trình chuyên nghiệp, có tiến độ 
rõ ràng, có giám sát trực tiếp về chất lượng 
và đảm bảo hoàn thiện theo đúng thời gian 
cam kết.

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

Quy trình làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp 
KTS trực tiếp phối hợp ăn ý cùng thợ thủ công 
để cho ra đời sản phẩm hoàn mỹ nhất.

Nguyên tắc hoạt động
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THỰC TẾ ĐẸP HƠN CẢ 3D

Công trình mà DƯƠNG ĐÔNG trao tay cho 
khách hàng là sản phẩm đẹp từ bản vẽ đến 
thực tế. Được thiết kế thi công bởi: Kiến trúc 
sư giàu kinh nghiệm - Thợ, kỹ thuật viên tâm 
huyết - Chất liệu nội thất cao cấp.

SẢN PHẨM HOÀN HẢO

Trước khi gửi đến khách hàng, 
DƯƠNG ĐÔNG luôn kiểm tra sản 
phẩm một cách toàn diện.

Mang lại giải pháp thiết kế tối ưu, 
bảo toàn công năng, tiện nghi hiện 
đại cho mọi loại hình nhà ở hiện nay. 
Chúng tôi đem đến cho khách hàng 
những sản phẩm ấn tượng, độc bản, 
mới lạ và không trùng lặp.
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Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng 
sự áp dụng khoa học quản lý, DƯƠNG 
ĐÔNG mong muốn trở thành một đơn vị 
hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, 
thi công nội thất & hoàn thiện công trình 
tại Việt Nam.

Xây dựng Công ty với hệ thống quản 
trị khoa học và minh bạch, phát triển bền 
vững để trở thành một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam đảm bảo mọi 
công trình khi bàn giao cho khách hàng 
đều đạt được chất lượng và sự hài lòng 
cao nhất.

Tầm nhìn

Sứ mệnh
Luôn đặt ra và tuân theo sứ mệnh: 

“Kiến tạo không gian, ươm mầm hạnh 
phúc”,  DƯƠNG ĐÔNG luôn:

-  Tận tậm trong từng công trình, dự án.

-  Sản phẩm thẩm mĩ, đón đầu các xu 
hướng mới trên thế giới.

-  Kiến tạo các không gian hoàn hảo 
về thẩm mỹ, hữu dụng về công năng, 
mang lại cuộc sống tiện nghi và nâng tầm 
không gian sống cho khách hàng. 

-  Góp phần tạo dựng tổ ấm hạnh phúc, 
gắn kết tình cảm của các thành viên trong 
gia đình.
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Giá trị cốt lõi

KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT

Chúng tôi tồn tại là nhờ có khách 
hàng. Chúng tôi xây dựng năng lực 
chuyên môn, cải tiến chất lượng dịch vụ 
để đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe 
nhất của khách hàng. Chúng tôi coi mỗi 
khách hàng đều sẽ là đại sứ thương hiệu 
của công ty.

NHÂN SỰ LÀ TÀI SẢN CỐT LÕI

Đội ngũ nhân sự là yếu tố quan trọng nhất 
tạo nên thành công của công ty. Chúng tôi 
không chỉ cho nhân viên một công việc, chúng 
tôi mang tới cho họ cơ hội được học hỏi, được 
rèn luyện, được thử thách và xây dựng lên sự 
nghiệp của mình.

LUÔN NỖ LỰC PHẤN ĐẤU

Chúng tôi mang đến những sản phẩm, 
dịch vụ có giá trị hoàn hảo nhất, khẳng định 
thương hiệu DƯƠNG ĐÔNG sản xuất hiện 
đại để cho ra đời những sản phẩm nội thất  
chất lượng tốt, thẩm mỹ cao, giá thành 
hợp lý

TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

- Cung cấp các sản phẩm nội thất chất lượng, 
các khâu thực hiện được giám sát chặt chẽ.
- Cung cấp giải pháp tối ưu nhất phù hợp nhất 
cho mỗi Quý Doanh nghiệp.
- Thực hiện dịch vụ chuyên nghiệp với quy trình 
chuẩn, rõ ràng và minh bạch.
- Với chi phí tối ưu nhất và đảm bảo tiến độ.
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Năng lực
Công ty

XƯỞNG SẢN XUẤT

Với xưởng sản xuất có diện tích lớn hơn 
2000 m2. Được trang bị máy móc hiện đại 
được nhập khẩu từ các nước: Italia, Đức, Hàn 
Quốc,… Cùng hệ thống dây truyền tự động 
đạt quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng 
nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001:2008. DƯƠNG ĐÔNG mang đến công 
suất hoạt động cao nhất cho nhà máy và đưa 
ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Đội ngũ cán bộ công nhân viên hùng 
hậu: Với hơn 100 cán bộ công nhân viên 
dày dặn kinh nghiệm và tay nghề cao. Góp 
phần tăng hiệu quả công việc. Đội ngũ 
kiến trúc sư với sự sáng tạo không ngừng, 
chắc chắn sẽ đem lại nét riêng, ấn tượng 
cho mỗi công trình.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
DƯƠNG ĐÔNG sở hữu xưởng sản xuất hơn 
2000m2 được trang bị công nghệ sản xuất hiện 
đại để cho ra đời những sản phẩm nội thất  
chất lượng tốt , thẩm mỹ cao, giá thành hợp lý.

12 Duong Dong Profile



NGUYÊN VẬT LIỆU

Sử dụng đa dạng nguyên vật liệu từ 
các chất liệu gỗ tự nhiên đến các sản 
phẩm gỗ công nghiệp thân thiện với 
môi trường MFC, MDF, HDF,… và các 
và bề mặt sản phẩm từ sơn, melamine, 
laminnate, acrylic,… giúp khách hàng 
có nhiều sự lựa chọn mới lạ và  độc đáo 
cho các sản phẩm mà có tuổi thọ và độ 
bền cao khi sử dụng.

CHIẾN LƯỢC “HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN”

HỆ THỐNG DÂY TRUYỀN 
MÁY MÓC, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Tiêu chí chất lượng sản phẩm tốt 
được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi 
luôn chú trọng phát triển nét riêng 
biệt, độc đáo trong từng sản phẩm.

Chúng tôi đã đầu tư hệ thống 
máy móc công nghệ cao của Italia. 
Để chế tạo sản phẩm nội thất chất 
lượng trên các thiết bị như: máy cắt 
tự động, máy CNC, máy dán viền tự 
động chính xác theo thiết kế, đa dạng 
hóa sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn 
xuất khẩu sang Nhật Bản, Châu Âu.
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Công trình 
tiêu biểu

DỰ ÁN: CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 
 Địa chỉ: Chung cư Iris Garden, 30 Phố Trần Hữu Dực, 
Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
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DỰ ÁN: LẮP ĐẶT NỘI THẤT CHO CĂN HỘ 3 NGỦ SUNSHINE CITY
 Địa chỉ: Khu Đô Thị Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
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DỰ ÁN: 
THI CÔNG LẮP ĐẶT TOÀN BỘ NỘI 
THẤT CHO LÔ BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
DU LỊCH SUNSET HÒA BÌNH

 
 Địa chỉ: Xóm Cời, xã Tân Vinh, 
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
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DỰ ÁN: THI CÔNG LẮP ĐẶT 
TOÀN BỘ NỘI THẤT 

CHO LÔ BIỆT THỰ SONG LẬP 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ 
DU LỊCH SUNSET HÒA BÌNH

 
 Địa chỉ: Xóm Cời, 

xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn,
tỉnh Hòa Bình.
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DỰ ÁN:  LẮP ĐẶT NỘI THẤT CHO LÔ BIỆT THỰ 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LƯƠNG SƠN

 Địa chỉ: Xóm Cời, xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
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DỰ ÁN: CUNG CẤP BÀN GHẾ, TỦ, 
GIƯỜNG, NỘI THẤT VĂN PHÒNG CHO 
CÔNG TY TNHH EASTECH VIỆT NAM 
 Địa chỉ: Lô B2-4, KCN Cộng Hòa, 

P Cộng Hòa, Tp. Chí Linh, Hải Dương.
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DỰ ÁN: LẮP ĐẶT ĐỒ NỘI THẤT VĂN PHÒNG 
CHO CÔNG TY CP GIÁO DỤC EDUPIA CORPORATION 

 Địa chỉ: Toà nhà Comatce, 61Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
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DỰ ÁN: THI CÔNG NỘI THẤT 
VĂN PHÒNG ICOM MEDIA

 Địa chỉ: Vinhomes, D’Capitale, 
219 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội.
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DỰ ÁN: LẮP ĐẶT ĐỒ NỘI THẤT VĂN PHÒNG 
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHACOGEN 
 Địa chỉ: nhà B4 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, 

P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
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DỰ ÁN: LẮP ĐẶT GIƯỜNG, TỦ, BÀN 
GHẾ, CHO CỞ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGOẠI THƯƠNG 
 Địa chỉ: 260 Bạch Đằng, Nam Khê, 

Uông Bí, Quảng Ninh.

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT GIƯỜNG, TỦ, BÀN, GHẾ CHO KHU KÝ TÚC XÁ 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH 

 Địa chỉ: 290 Phan Bá Vành, P. Quan Trung, Thái Bình.
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DỰ ÁN: LẮP ĐẶT KHU GIƯỜNG TẦNG 
CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY LICOGI 

DỰ ÁN: LẮP ĐẶT BÀN GHẾ TRƯỜNG 
TIỂU HỌC KIM VĂN KIM LŨ 
 Địa chỉ: Sóc Sơn Hà Nội.
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Đối tác tiêu biểu
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Địa chỉ trụ sở: Số 6, Lô 1, Khu CN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng: Số 11TTA Khu liền kề Xuân Phương garden, Đường Trịnh Văn Bô, 
Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

www.noithatduongdong.com
www.noithatduongdong.vn

noithatduongdong6868@ gmail.com024.6267.6666 - 0969.761.368
0868.802.858

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯƠNG ĐÔNG
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