SOLARA CO,.LTD
PROFILE

THƯ NGỎ !
Đầu tiên xin thay m t Công ty TNHH Solara xin gửi tới
quý công ty lời chúc sức khoẻ và thành công.
Công ty Solara xin chân thành cảm ơn quý Công ty đã tạo
điều kiện cho chúng tôi tham gia dự thầu thi công xây lắp
đến các dự án của công ty.
Công ty Solara được thành lập vào ngày 20/09/2011 với tên gọi đầu tiên là Peak Tech Vina tại
thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu trở thành công ty in ấn, sản xuất bao bì, xây dựng, thiết kế
thi công nội thất và các công trình quảng cáo ngoài trời hàng đầu tại Việt nam.
Ngày 21/04/2015 công ty chính thức đ i tên thành công ty TNHH Solara và cùng với đội ngũ
nhân viên, chuyên gia và công nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng công
trình dân dụng, công nghiệp…, quý Công ty hoàn toàn yên tâm vì đã hợp tác với một nhà thầu
làm việc chuyên nghiệp để có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của quý Công ty. Trên cở sở đó, chúng tôi có thể đưa ra những ý kiến, kiến nghị biện pháp
thi công hiệu quả và kịp thời nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng dự án của
quý Công ty với chi phí đầu tư hợp lý.
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý Công ty đã tạo cơ hội này cho chúng tôi được
giới thiệu về dịch vụ của mình và hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài trong quá trình đầu tư
mở rộng sản xuất kinh doanh của quý Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng với đội ngũ nhân viên
kinh nghiệm, công nhân lành nghề, thiết bị thi công hiện đại có khả năng đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu về sản phẩm của quý Công ty với chi phí đầu tư hợp lý sẽ là căn cứ và cơ sở để
quý Công ty lựa chọn chúng tôi là đối tác ở hiện tại và tương lai.
Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp kiến Ban Giám Đốc trong một ngày gần nhất.
Trân trọng!
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OPEN LETTER !
First and foremost, on behalf of Solara Co., Ltd, we
would like to send to your esteemed company our
best wishes for good health and success.
Solara Co.,Ltd sincerely thank for your esteemed to
create such opportunities for us to participate in the
construction and installation biddings of your company.

Solara Co.,Ldt was established on September 20th , 2011 with the first name is Peak Tech Vina
in Ho Chi Minh City with the aim of becoming a printing, packaging, construction, interior design
and outdoor advertising works in Vietnam.
On 21/04/2015 the company officially changed its name to Solara Co.,Ltd and our new
company composed of experienced staffs, experts and workers in the field of construction civil
engineering and industrial markets, etc. and in this field, your company could completely feel secure
that has partnered with a professional contractor, which works professionally so that we could
provide the best products, catering for the business operations of your company. On that basis,
we can give our opinions and recommendations on effective and timely construction methods to
promote the progress of implementation, to ensure the quality of your company’s project with
reasonable investment costs.
Once again, we sincerely thank you for your company to create such opportunities for us to
introduce our services and hopefully, we can have a long-term cooperation during the process of
investment and business expansion of your company. We strongly believe that with experienced
staffs, skilled workers and modern construction equipment, our company is capable of fully
meeting the requirements on products of your company with reasonable investment costs,
which will be an evidence for your choice of being our company’s partner now and then.
We are honored to be received in audience by the Board of Directors in the nearest day.

Sincerely!
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GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Company Value

TẦM NHÌN (Vision)
Công ty Solara đã trở thành một trong những
công ty xây dựng uy tín hàng đầu tại Việt
Nam.
Solara Co.,Ltd has become one of the most
prestigious one in Vietnam
SỨ MỆNH (Mission)
• Tạo ra những công trình xây dựng chất lượng
cao, đảm bảo tiến độ và an toàn.
Constructing high-quality works, ensure the
rate of processand the safety.
• Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho
cán bộ, nhân viên công ty.
Raising the material and spirits life of officers
and staff of the company.
• Chung tay xây dựng một xã hội giàu có, văn
minh và hạnh phúc.
Giving a hand in building a wealthy, civilized
and happy society
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Key Values)
�

Con người: Công ty Solara xem yếu tố con
người là trọng tâm của mọi sự phát triển.
Human resources: Solara Co.,Ltd considers human
resources key and center of everything

�

Chất lượng: Chất lượng công trình mang đến cho
khách hàng là mục tiêu và là mối quan tâm hàng đầu
của chúng tôi.
High-quality: The quality of the works of clients is the goal.
and the top priority of our company.

�

Tính chuyên nghiệp: Công ty Solara chuyên môn hóa
tất cả các khâu làm việc nhằm thể hiện tính chuyên
nghiệp cao nhất khi thực hiện dự án.
Professional: Solara Co.,ltd professionalized all of the
phases of working to show our highest professional in
progressing the projects.

�

Cam kết: Chúng tôi cam kết thực hiện bằng trách nhiệm
và sự tận tâm nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách
hàng
Reliable: We commit to perform responsibly and
wholeheartedly in order to satisfy all client’s requirements.
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THÔNG TIN CÔNG TY
Company Profile
Tên công ty : CÔNG TY TNHH SOLARA
Đại diện : Ông Nguy n Quang Hoà - Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính : 666/5A Ba Tháng Hai, P.14, Q.10
Điện thoại : (+84) 028 3868 0897 Mã số thuế : 0313222723
Tài khoản số : 014442040001 Tại chi Nhánh Ngân Hàng
Đông Á Quận 7, Tp. HCM
Hồ sơ pháp lý : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
0313222723 được Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí
Minh cấp phép ngày 21 tháng 04 năm 2015
Company Name : SOLARA CO.,LTD
Representative : Mr. Nguyen Quang Hoa- Position : Director
Headquarter address : 666/5A Ba Tháng Hai Street, Ward 14, District 10, HCMC
Tel : (+84) 028 3868 0897
Tax code : 0313222723
Account number : 014442040001 Dong A Bank – Brand District 7, Ho Chi Minh City
Legal documents : Certificate of business registration No. 0313222723 licensed by
Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on April 21, 2015.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY (Organization Chart)
GIÁM ĐỐC
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT – THI CÔNG
Vice
Manager
Director
onon
engineering
engineering
- construction
- construction

PHÒNG
KINH DOANH
Department of
Sales
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PHÒNG
KẾ HOẠCH – KỸ
THUẬT
Dept. of Planning –
Technique

PHÒNG
KẾ
KẾTOÁN
TOÁN––T.CHÍNH
TÀI VỤ
Department of
Accounting - Finance

ĐỘI THI CÔNG
SỐ 1,2,3,4
Construction teams
no. 1,2,3,4

ĐỘI QUẢN LÝ
CƠ GIỚI, THIẾT BỊ
Mechanization and
equipment
management team

GIẤY PHÉP KINH DOANH
Company Licenses
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THIẾT BỊ

Equipment

Máy hàn / Welder machine

Xe Ben / Tipper

Máy dán c nh t
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đ ng/ Edge Banding

Xe Cuốc / Digger Truck

Máy cưa bàn trư t / Panel Saw

Máy Phát Điện / Generator

Máy Uốn Thép /
Iron Bending Machine

Máy thủy bình tự động /
Automatic level

Máy Cắt Sắt / Iron Cutter

Máy Trộn Bê Tông /

Máy Khoan /
Drilling Machine

Các máy khác / Others

Concrete Mixer

Bảo Hộ Lao Động / Labor Protection
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CÁC LOẠI DỊCH VỤ
Company Services

XÂY DỰNG DÂN DỤNG
Với kinh nghiệm thi công hàng trăm dự án
xây dựng dân dụng : nhà phố, biệt thự…
Công ty Solara cam kết mang đến cho
khách hàng dịch vụ xây dựng dân dụng
chuyên nghiệp : từ khâu thiết kế đến thi công
và hoàn thiện đảm bảo đúng tín độ, chất
lượng và chi phí hợp lý nhất .
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Civil Engineering
With experience in construction of hundreds of civil engineering
works such as houses, villas, etc. Solara Co.,ltd commits to
perform the most professional civil engineering works: from the
phase of designing to constructing and finishing,ensures the rate
of process, high-quality of the products and reasonable costs.
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CÁC LOẠI DỊCH VỤ
Company Services

Industrial Construction
Solara company has been highly appreciated by many
investors on the capacity of designing and constructing
viaseries of industrial constructions such as Lefami
workshores in Dong Nai Province, LBM Bau Bang Branch
Factory in Binh Duong Province… with professional and
experienced human resources in specialized fields together
with a professional process of working, we commit to
perform correctly as the client’s and partner’s requirements .
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XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Công ty Solara được nhiều nhà đầu tư đánh
giá cao về khả năng thiết kế , thi công qua
hàng loạt các dự án xây dựng công nghiệp như:
Nhà Xưởng công ty g Lefami t i Đ ng Nai,
Nhà máy tại chi nhánh Bàu Bàng công ty LBM
tại Bình Dương với đội ngũ nhân sự cho
chuyên môn, kinh nghiệm cùng vói quy trình
làm việc chuyên nghiệp chúng tôi cam
kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của đối
tác, khách hàng .
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CÁC LOẠI DỊCH VỤ
Company Services

THI CÔNG SHOWROOM VÀ N I TH T
Bên cạnh các dịch vụ về xây dựng dân dụng và công nghiệp, dịch vụ thiết kế thi công các
showroom, nhà hàng cao cấp là thế mạnh của công ty solara với hàng loạt các dự án mà
công ty đã thực hiện và được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư . Các dự án thi công tại các
khách sạn, nhà hàng năm sao và các showroom luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và an
toàn cao nhất

13

Showroom and Interior Design
Besides, Interior Design and Build is also a strength of Solara company with series of projects which
are performed by our company and are always trusted by investors. Projects at five stars hotels,
restaurants and showrooms are performed with the best ensuring of rate of process, quality
and safety.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Projects

H TH NG C A HÀNG MI STORE
Mi Store Chain

THI CÔNG N I TH T TOÀ NHÀ LBM
Interior design and build for LBM Building

NHÀ HÀNG TH CH TH O
Thach Thao Restaurant
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NHÀ M U GAMUDA LAND

GIAN HÀNG KONICA MINOLTA

Gamuda land Experience Lounge

Konica Minolta Booth

NHÀ M U D ÁN CELADON CITY TÂN PHÚ
Processed Construction for Celadon city Show Villa at
Tan Phu District

H TH NG C A HÀNG MINISO
MINISO Store Chain

N I TH T NGÂN HÀNG PUBLIC
BANK
Public Bank Interior decoration

N I TH T VĂN PHÒNG VÀ NHÀ M U OPAL
BOULEVARD
Interior decoration Ofice and Experience Lounge for

SHOWROOM CTY LBM CN BÀ R A-VŨNG TÀU
LBM showroom in Ba Ria - Vung Tau

Opal Boulevard
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Projects

THI T K VÀ THI CÔNG CHU I SHOWROOM

THI CÔNG LẮP ĐẶT NHÀ MÁY LEFAMI

CANON C A CÔNG TY LÊ B O MINH

Install Lefami Factory

Design and buid CANON Showroom Chain

THI T K THI CÔNG PHÒNG H P 60 NGƯ I

THI T K VÀ THI CÔNG BI T TH

Design and Build 60 Persons Meeting Room

NHÀ BÈ
Design and Build Villa at Nha Be

SIÊU TH VI N THÔNG A
Vien Thong A Electric Market
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THI CÔNG C A HÀNG PHƯƠNG TÙNG C N THƠ

N I TH T VĂN PHÒNG KMS
TECHNOLOGY (USA)

Install Phuong Tung Mobile store in Can Tho

Interior decoration KMS Technology (Usa)

Office

SHOWROOM CTY VIDITEC - C N THƠ

THI CÔNG GIAN HÀNG MI STORE Đ U TIÊN

Viditec Company Showroom in Ninh Kiều,

T I VN

Can Tho City

Constructing the first Mi Store in Vietnam

VĂN PHÒNG T P ĐOÀN CLERMONT
T I TIME SQUARE, QU N 1

Clermont office’s interior decoration at
Saigon Time Square in District 1,HCMC
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SOLARA CO.,LTD
Address : 666/5A Ba Tháng Hai Street, Ward 14, District 10, HCMC
Tel

: (+84) 028 3868 0897

Email

: info@solara.vn

Website : http://solara.com.vn

