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GIỚI THIỆU CÔNG TY
“Nền tảng để phát triển bền vững”
Kính gửi Quý Khách hàng!
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TIẾN THỊNH xin gửi lời chào trân trọng
tới quý khách hàng và đối tác.

L

à nhà cung cấp, lắp đặt, thi công các sản phẩm
Quảng Cáo hàng đầu tại miền Nam, QUẢNG CÁO
TIẾN THỊNH tự hào là đối tác của các tập đoàn lớn
cho các công ty, nhà xưởng khu công nghiệp, siêu thị,…
Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thi công quảng cáo
nội ngoại thất, Biển Pano, quảng cáo biển tấm lớn, biển
điện tử, biển đồng, inox...in ấn quảng cáo, cắt khắc LazeCNC. Từ khi thành lập Công ty năm 2014 đến nay, nhờ
sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán
bộ công nhân viên và đặc biệt nhờ sự tín nhiệm
của đông đảo Quý khách hàng, Công ty
QUẢNG CÁO TIẾN THỊNH đã đạt được
tốc độ phát triển nhanh và tạo dựng
được chỗ đứng ổn định trong thị
trường.
Với nhiều năm kinh
nghiệm, 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.
Chúng tôi luôn không ngừng tìm
tòi, sáng tạo các sản phẩm với công
nghệ hiện đại, độc đáo, hấp dẫn tạo
hiệu quả quảng cáo tốt nhất cho
Quý khách hàng với phương châm:
Ý tưởng Sáng tạo
Tư duy Mới mẻ
Sản phẩm tinh tế
Làm việc tận tâm
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
TỐNG PHƯỚC THIỆN
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH,
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN
Công ty QUẢNG CÁO TIẾN THỊNH là sự lựa
chọn hàng đầu của các doanh nghiệp và cá
nhân khu vực và trên toàn quốc.
Từng bước trở thành đơn vị hàng đầu về thi
công quảng cáo, vững mạnh về tổ chức và lớn
mạnh về thương hiệu.
SỨ MỆNH
Chúng tôi mang đến cho khách hàng những
sản phẩm quảng cáo tốt nhất, góp phần mang
lại sự thành công cho doanh nghiệp và cá nhân.
Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc
thân thiện cho nhân viên.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Công trình: bền đẹp, tiến độ nhanh chóng.
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế chuyên nghiệp.
- Môi trường làm việc sáng tạo - hiệu quả.
- Đội ngũ nhân viên đoàn kết và thân thiện.
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CƠ SỞ PHÁP LÝ

6. QUẢNG CÁO TIẾN THỊNH

QUẢNG CÁO TIẾN THỊNH .7

TỔ CHỨC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
THIẾT KẾ

PHÒNG
SẢN XUẤT

Bộ Phận
Hành Chính

Bộ Phận
Vẽ
Triển Khai

Xưởng
sản xuất

Bộ Phận
Kế Toán Kho,
Thu Chi

Bộ Phận
Thiết Kế
3D

Đội
thi công

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách
hàng. 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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NGUYÊN TẮC

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 sản phẩm và dịch vụ
luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn
cuộc sống.

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 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 tốt hơn nhu cầu của
khách hàng.

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.

“

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ HỢP LÝ”

Lấy khách hàng làm trọng tâm: QUẢNG CÁO TIẾN THỊNH cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa
nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi
cam kết bàn giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.
Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng với phương
châm phục vụ: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - GIÁ HỢP LÝ”.
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THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TIẾN THỊNH
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV QC & DV TIẾN THỊNH
Giám đốc: Tống Phước Thiện
Địa chỉ: 466 - lê Lợi, tổ 7, Phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại: 0945 824 343 - 0929 077770
Email: qctienthinhmt@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 4300732918
Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng
Đăng ký lần đầu: 04/03/2014
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. Sản xuất thi công các công trình quảng cáo
- Sản xuất, lắp ráp Bảng điện tử LED
- Sản xuất, lắp đặt Biển hiệu quảng cáo LED
- Chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng trang trí bằng công nghệ LED
- Quảng cáo thương mại
- Biển đèn LED chữ nổi
- Màn hình LED Full Color
- Biển ốp tấm Alu chữ nổi
- Biển chữ Mila – Inox - Đồng
- Biển quảng cáo tấm lớn
- Biển bạt Hiflex – Pano – Hộp đèn
- Biển công ty – Phòng ban – Chức danh
2. Thiết kế và in ấn
- Thiết kế in ấn các ấn phẩm quảng cáo
- Thiết kế in ấn các loại vỏ hộp túi giấy…
- Thiết kế Catalogue, Folder, Tờ rơi tờ gấp
3. Thiết kế trang trí nội ngoại thất
- Thiết kế trang trí quán Karaoke
- Trang trí đèn LED tòa nhà, nhà hàng, khách sạn..
- Thiết kế trang trí nội thất Showroom
Bằng sức mạnh trí tuệ, sức mạnh của công nghệ cùng với tinh thần
đoàn kết mang tính kỷ luật cao. NamArt không ngừng phấn đấu nâng
cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đem những giá trị khác biệt phục
vụ khách hàng.
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NĂNG LỰC CÔNG TY
Phần Design
Thiết kế các logo, biểu trưng của doanh nghiệp, cá nhân.
Dàn dựng sân khấu, hội trường, triển lãm, phòng họp... và
các công trình đặc biệt khác với các phần mềm ứng dụng
tiên tiến nhất trên thế giới.
Biển Pano quảng cáo tấm lớn
Biển quảng cáo là hình thức truyền thông không thể thiếu
đối với mỗi đơn vị kinh doanh dù lớn hay nhỏ. Chức năng
tuyệt vời của biển quảng cáo là giới thiệu đầy đủ sản phẩm,
dịch vụ, địa điểm kinh doanh để gây sự chú ý tới khách hàng.
Ngoài ra biển hiệu còn là bộ mặt của cả doanh nghiệp, là yếu
tố nhận diện thương hiệu. Để đạt được hiệu quả Marketing
tốt nhất bằng hình thức này, các doanh nghiệp cần phải thiết
kế biển quảng cáo một cách chuyên nghiệp và có sức lôi
cuốn.
Chữ đèn LED quảng cáo nóc tòa nhà
Chữ LED được sản xuất trên dây chuyền và máy móc công
nghệ cao. Các sản phẩm chữ cho tập đoàn, công ty, nhà
hàng... với các chủng loại vật liệu đa dạng, kết hợp phong
phú như: Tôn, Inox... Hầu hết các vật liệu đều được nhập
khẩu từ các nguồn có chất lượng cao với nhiều mẫu mã
phong phú.
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Biển chữ LED đơn sắc, đa sắc
Bảng điện tử LED chạy chữ đơn sắc hoặc đa sắc được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm mua
sắm, nhà hàng, khách sạn, cơ quan, nhà máy. cổng chào....Tùy theo kích thước bảng mà ghép
nối các modul Led lại với nhau, mỗi momul led có một kích thước cố định. Tùy theo độ phân
giải (pixel) khác nhau mà kích thước modul cũng khác nhau. Một bảng điện tử Led chạy chữ
là sự kết hợp của nhiều modul nhỏ lại với nhau, nên kích thước của nó rất linh hoạt tùy theo
yêu cầu của khách hàng. Bảng điện tử Led của chúng tôi dễ dàng thay đổi thông tin hiển
thị thông qua phần mềm được cài đặt trong máy tính của quý khách hàng.
Chữ đồng, INOX, mica... hộp nổi
Chữ nổi là hình thức biển quảng cáo thông dụng, thường được kết hợp với nhiều chất
liệu khác nhau (nền biển). Chất liệu chủ yếu là mica, alu, inox, đồng, gỗ, tôn…, có
thể kết hợp với đèn LED tạo sự nổi bật khi trời tối, thẩm mỹ và sang trọng khi ban
ngày. Chúng tôi sử dụng công nghệ cắt laser, CNC trong việc gia công chữ, tạo
độ chính xác cao, sắc nét tạo tính thẩm mỹ, bền đẹp cho biển quảng cáo chữ
nổi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Thi công ốp Alu công trình
Trong quảng cáo ngày nay, ốp mặt dựng Alu là một trong những hình
thức quảng cáo phổ biến nhất. Với hình thức này, tấm aluminum
thường được dùng ốp mặt tiền để tạo ra mặt phẳng của trụ sở doanh
nghiệp, showroom, và các cửa hàng với mục đích tạo tính thẩm mỹ
và sang trọng cho mặt tiền. Từ mặt phẳng đó, có thể gắn chữ nổi
để hiện thị thông tin về sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ, số điện thoại…
của cửa hàng, công ty. Chuyên thi công các công trình ốp tấm
nhôm nhựa Aluminium composite trang trí nội ngoại thất cho
các công trình như: Mặt tiền - Nội thất - Pano - Biển quảng
cáo - Mái sảnh - Cột tròn - Hộp kĩ thuật - Trần - Hộp cửa
cuốn...
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NĂNG LỰC CÔNG TY
Chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc
và trang thiết bị.

MÁY CẮT PLASMA

MÁY CẮT CNC

MÁY CẮT LASER KIM LOẠI

MÁY CẮT LASER MICA
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06 MÁY IN DECAL

MÁY IN BẠT KHỔ LỚN

MÁY IN UV

MÁY IN UV
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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