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THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Khách hàng!
Công ty Cổ phần Liên doanh Nano 4.0 xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng và đối tác.
Tiền thân là nhà phân phối cho các hãng sơn lớn, là đội xây dựng đã có nhiều năm kinh nghiệm
trong thiết kế và thi công công trình Xây dựng. Với mong muốn tìm kiếm, mở rộng thị trường với
phương châm “Mọi công trình, một chất lượng”. Chúng tôi luôn mong mỏi được là đối tác, là
nhà cung cấp các sản phẩm xây dựng cho Quý vị.
Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và chuyên nghiệp, luôn nỗ lực sáng tạo cùng với quy trình
sản xuất hiện đại luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu đơn hàng của Quý khách với
giá cả hợp lý và chất lượng tin cậy.
Các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi như sau:
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Xây dựng công trình khai khoáng, công trình chế biến chế tạo, viễn thông, thông tin liên lạc
- Xây dựng cầu đường, nhà xưởng, đường sắt, công trình điện, công trình cấp thoát nước
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để cảm nhận được sự quan tâm và phục vụ nhiệt tình.
Chất lượng luôn làm khách hàng yên tâm! Chi phí không làm khách hàng đắn đo! Dịch vụ hơn cả
sự mong đợi của khách hàng!
Kính chúc quý khách ngày càng phát triển thịnh vượng!
GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN TÂN
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GIỚI THIỆU
Từng là một nhà phân phối rất mạnh về các
hãng sơn nội địa cũng như nhập khẩu trong
5 năm nay nhưng nhận thấy được những bất
ổn trong cơ chế thị trường sơn và những biến
động trong sự thay đổi giá cả, thậm chí là chất
lượng đầu vào gây ra sự thiếu ổn định cho
Công ty và đặc biệt là gây ra sự bất lợi cho
chính khách hàng của mình, CEO của Công
ty đã cho ra dòng sản phẩm mang thương
hiệu Nano 4.0. Tháng 11 năm 2018, những
mẻ sơn đầu tiên mang tên Nano 4.0 đã ra
đời và bắt đầu được thị trường Việt nam đón
nhận.
Chúng tôi luôn tự hào vì sản phẩm của mình
được sản xuất bởi nhà máy sản xuất sơn hiện
đại bậc nhất miền Bắc đó là Công ty CP liên
doanh sơn Quốc tế Mỹ với dây chuyền công
nghệ hiện đại, đây là dây truyền sản xuất sơn
thứ 2 tại Việt Nam được nhập khẩu và lắp
ráp từ Tây Ban Nha với khả năng tự động
hóa hoàn toàn, giảm thiểu tối đa việc sử dụng
nhân sự vào sản xuất.
Sản phẩm đã được cấp phép tiêu chuẩn chất
lượng đầy đủ cả về:
- Hợp quy, hợp chuẩn
- Tiêu chuẩn ISO ISO 9001-2015
- Được cấp phép mã COD
Người truyền lửa của Công ty muốn gửi gắm
gì vào thương hiệu “Nano 4.0” ?
- Cách đây một năm, cả trong và ngoài nước
đang dấy lên phong trào hòa nhập của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, đây là làn sóng,

trào lưu về việc ứng dụng khoa học công nghệ
vào sản xuất kinh doanh và cuộc sống hàng
ngày với mục đích làm cho cuộc sống tốt đẹp
hơn. Đón nhận xu hướng của cuộc CMCN
lần thứ 4, sản phẩm của chúng tôi được sản
xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại tự
động hóa trí tuệ nhân tạo không chỉ trong
khâu sản xuất mà còn cả trong công nghệ
giám sát, công nghệ Logistic, giảm thiểu tối
đa chi phí nhân lực. Chính vì thế “4.0” ở đây
không chỉ thể hiện trong chất lượng sản phẩm
mà chúng tôi đem đến cho Quý khách hàng
mà còn thể hiện ở trong tương lai, chúng tôi
muốn đem con tàu 4.0 này đi xa hơn, đem giá
trị của cuộc sống được nâng cao hơn bằng tư
tưởng mong muốn sự hiện đại hóa và tự động
hóa ngày càng giúp giảm thiểu sức lao động
con người, nâng cao giá trị cuộc sống.
- Khi nhắc đến “Nano” mấy ai không biết đến
lợi ích rất lớn của nó được ứng dụng trong
hầu hết mọi lĩnh vực như CN Nano trong Y
học, trong điện tử, may mặc hay trong nông
nghiệp,.... Chính vì thế “Nano” dễ đi vào trong
tiềm thức của người nghe hơn và chúng tôi
mong muốn khách hàng sẽ nhớ đến mình,
đến thương hiệu Nano 4.0 mà không cần
phải gắn thêm chữ “sơn” khi nhắc đến bởi
chính những sản phẩm chúng tôi làm ra đều
bằng những hạt phân tử nano vô cùng hữu
ích và thân thiện ngay trong chính ngôi nhà
của Quý khách.
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Các hạt phân tử nano đã được ứng dụng trong sản xuất sơn như thế nào?
- Hạt nano sẽ giúp sơn có tính dẻo và cường độ được nâng cao, khả năng xuyên sáng không bị
ảnh hưởng, cản được tia tử ngoại, bức xạ sóng ngắn.
- Sơn có khả năng tự làm sạch, không dính nước và dầu, chống bụi bẩn, chịu ma sát, chống gỉ,
chống lão hoá
- Hạn chế bay hơi chất hữu cơ
- Nâng cao độ cứng của màng sơn, sự bền chắc, tính ổn định... của sơn, từ đó nâng cao tính chịu
tác động khí hậu.
- Giúp cho sơn bền màu hơn: Các màu sắc của sơn không thể tách rời yếu tố tạo màu là vữa
màu. Vữa màu hữu cơ có màu sắc phong phú, ứng dụng rộng rãi. Việc cho thêm VLNN ổn định
ánh sáng vào vữa màu hữu cơ sẽ giúp vữa màu không bị thay đổi màu sắc, giữ cho màu luôn
tươi sáng, phát huy đầy đủ tính gợi cảm của sơn.
- Nâng cao khả năng chống bẩn và chống thấm của sơn. Nước sẽ đọng thành giọt nhỏ rồi nhanh
chóng chảy tuột đi trên bề mặt sơn, như vậy tạp chất trong nước không bám lại trên bề mặt, giảm
bớt ô nhiễm của nước đối với sơn.
- Giúp sơn bền chắc khi bị chà xát tẩy rửa.
- Tạo cho sơn công năng chống khuẩn. Phân tử nano đã qua xử lý bề mặt kết hợp với nhựa axeton nguyên chất tạo nên loại sơn nano có khả năng diệt trực khuẩn đại tràng, cầu khuẩn, hiệu
quả kháng khuẩn trong 24 giờ đạt tới 99,9%. Sơn làm sạch không khí trong phòng, thời gian
kháng khuẩn của nó kéo dài đến 5 năm.
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
Là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh
vực tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng và sử dụng sơn
xây dựng Nano4.0

SỨ MỆNH
Cung cấp một hệ thống dịch vụ đồng bộ, khép kín với chất lượng và
phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất, đáp ứng cho khách hàng
những công trình như ý, những không gian sống hoàn hảo. Chúng tôi
coi mỗi công trình hoàn thành cho khách hàng đều là một tác phẩm
nghệ thuật. Chúng tôi luôn trau chuốt từng công trình đảm bảo mọi
khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được sử dụng những sản phẩm tốt
nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất!

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
• Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng
đầu
• Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
• Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động.
• Bản sắc văn hóa là điểm tựa cho mọi hoạt động của công ty.
• Sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên tạo nên cơ hội thăng tiến
và xác định quyền lợi.
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BẰNG CẤP CÁN BỘ CHỦ CHỐT
Hiện nay tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Nano 4.0 có đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao
gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, chỉ huy công trường, nhân viên văn phòng, giám sát kỹ thuật, kỹ sư
giao thông... Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân
sự để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.
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TỔ CHỨC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG
THIẾT KẾ

Bộ Phận
Hành Chính

Bộ Phận
Giám Sát

Bộ Phận
Kế Toán Kho,
Thu Chi

Bộ Phận
Bảo Hành

PHÒNG
SẢN XUẤT

PHÒNG
KINH DOANH

Bộ Phận
Vẽ
Khai Triển

Kho thiết bị
Vật tư

Kinh doanh
thiết kế, trang
trí nội
ngoại thất

Bộ Phận
Thiết Kế
3D

Đội
thi công

Kinh doanh
nhà ở, nhà
phố, nhà
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MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Sự liêm chính,
minh bạch và
trách nhiệm là
đặc trưng trong
phương thức
kinh doanh của
chúng tôi.

H

oạt động với ý thức cao về sự liêm chính
đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì
sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng, đối
tác, nhân viên, cổ đông và những người có
quyền lợi liên quan.
Sự tín nhiệm và tin tưởng này yêu cầu tính
minh bạch trong phương thức kinh doanh của
chúng tôi. Việc tạo ra một môi trường minh
bạch trong khi tiến hành kinh doanh là một ưu
tiên hàng đầu mà chúng tôi tuân thủ. Quy tắc
đạo đức kinh doanh của chúng tôi là cam kết
hoạt động một cách trung thực và thẳng thắn.
- Cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

- Phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Nano 4.0 luôn trân trọng giá trị nền tảng cho
sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp tác
với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó
khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại
những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn
mang lại lợi ích cho Quý khách hàng. Chúng
tôi tin tưởng rằng với tập thể công ty đoàn
kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách
hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được
nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
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CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

CHẤT LƯỢNG
Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết
định sự thỏa mãn của khách hàng là chìa
khóa của thành công, chúng tôi xem .việc
đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ là mục
tiêu chiến lược trong sự nghiệp phát triển của
mình. Mục tiêu của Nano 4.0 là mang đến tối
ưu hóa về kinh tế cho khách hàng.

CHUYÊN NGHIỆP
Dịch vụ của công ty được vận hành bởi đội
ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên nghiệp với
nhiều kinh nghiệm.
Bộ phận tuyển dụng luôn chủ động tìm các
ứng cử viên có tay nghề cao nhất để cung cấp
kịp thời cho khách hàng.

SÁNG TẠO
Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi,
phát triển cải tiến, nâng cao chất lượng dịch
vụ cũng như đổi mới khả năng cung ứng dịch
vụ, không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn
cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích
phù hợp nhất với lợi ích của khách hàng.

NỖ LỰC
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn kết,
vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý khách
hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được
nhiều thành công hơn nữa trong tương lai để
cùng mang đến thành công cho tất cả đối tác
khách hàng cùng đồng hành với mình.
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

VỚI KHÁCH HÀNG

- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các
khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân
trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ
hơn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho
khách hàng.

VỚI ĐỐI TÁC

- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết,
ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở
truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm
bảo chất lượng hàng hoá và tôn trọng khách
hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

VỚI NHÂN VIÊN

- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và
tác phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn
quốc tế.
- Tạo cơ hôi thăng tiến trên cơ sở hiệu quả
công việc, tính chính trực và lòng trung thành
với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày
càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và
sự phát triển bền vững của công ty.

VỚI CỘNG ĐỒNG

- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành
luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung
của xã hội.
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NĂNG LỰC CÔNG TY
Chúng tôi đã nghiên cứu, phát triển và sản xuất dòng sản phẩm sơn NANO 4.0, ứng dụng công
nghệ 4.0 với kích thước các phần tử thông minh nhỏ đến 1 phần tỷ mét (Nanomet), tạo ra những
dòng sản phẩm sơn siêu bền, có khả năng chống thấm tuyệt vời, kháng khuẩn, khử độc và an toàn
cho người sử dụng. Với cấu tạo đặc biệt của phần tử, Nano 4.0 có khả năng bám dính chặt chẽ với
bề mặt tường, giúp bề mặt bền rắn chắc, không phồng rộp, không bong tróc, siêu bóng siêu bền,
chống nóng, cách nhiêt và chống bám bẩn tuyệt hảo, cho ngồi nhà bạn luôn bền chắc.

S1 - Sơn lót nội thất

S2 - Sơn lót kháng kiềm
nội thất

S3 - Sơn lót kháng kiềm nội
thất đặc biệt giảm nhiệt

S4 - Sơn lót kháng kiềm
ngoại thất cao cấp

S5 - Sơn lót ngoại thất
kháng kiềm - kháng muối
đặc biệt

S6 - Sơn mịn nội thất

S7 - Sơn siêu trắng trần
cao cấp

S8 - Sơn bóng nội thất
cao cấp

S9 - Sơn siêu bóng nội thất
cao cấp
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S10 - Sơn bóng ngoại thất
cao cấp

S11 - Sơn siêu bóng
ngoại thất cao cấp

S12 - Sơn chống thấm
đa năng

S15 - Sơn phủ bóng clear

S16 - Sơn siêu bóng nội thất
kháng khuẩn đặc biệt

S20 - Sơn siêu bóng ngoại
thất ánh kim đặc biệt

Ý nghĩa hình ảnh nhận diện thương hiệu, Cô Robot Sophia

Sophia là Robot đầu tiên được Ả Rập Saudi cấp quyền công dân như con
người.
Sophia biểu tượng cho xu hướng công nghệ tự động hóa nhân tạo, biểu trưng
cho sản phẩm được ứng dụng công nghệ tự động hoàn toàn mới, công nghệ
tiên phong ứng dụng trong tính năng kháng khuẩn, kháng muối vượt trội
của sản phẩm.
Hơn thế nữa, Hình ảnh mà chúng tôi muốn Quý khách hàng ấn tượng về mình,
về một hãng sơn nhưng không phải với hình ảnh những ngôi nhà, những dải
màu sặc sỡ quen thuộc mà là một sự khác biệt hóa, khác biệt hoàn toàn hợp lý
và logic bởi chúng tôi muốn để lại trong lòng khách hàng của mình những sản
phẩm của một cô Robot mang công nghệ tiên phong, mang giá trị đi cùng
năm tháng Bên cạnh đó, hình ảnh nhận diện thương hiệu Nano còn được thiết
kế một logo bằng cấu trúc của các hạt phân tử nano liên kết với nhau
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

NANO4.0.,JSC

THÔNG TIN ĐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG
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KHÁCH HÀNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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“Mọi công trình, một chất lượng”

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH NANO 4.0
(NANO 4.0 CORPORATION JOINT STOCK COMPANY)
Địa chỉ: C33/409 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội
Nhà máy sản xuất: KCN Tam Hiệp - Thanh Trì - H à N ội
Website: nano40.com - Email: sonnano40@gmail.com
Hotline: 1900 636 186 - 0838 56 56 58

