GIỚI THIỆU
CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ VIỄN THÔNG BÌNH ĐỊNH
Chúng tôi được trưởng thành từ 1 đội mộc trang trí nội thất thành lập năm 1988 và được chuyển
đổi thành Công ty TNHH Đồ gỗ Viễn Thông Bình Định với giấy phép kinh doanh số 4100268008
do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 03/04/1995.
Qua 25 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi được biết đến là một thương hiệu uy tín và chất
lượng trên toàn quốc. Sản phẩm của chúng tôi luôn hội tụ đủ các yếu tố như đa dạng về mẫu mã,
kỹ thuật chắc chắn và chất lượng hoàn hảo, cung cấp cho khách hàng các dòng sản phẩm theo xu
hướng cổ điển cũng như hiện đại.
Cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành sản xuất có chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâu năm,
nhân viên tư vấn thiết kế, kỹ sư chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đồ gỗ, lực
lượng công nhân sản xuất lành nghề được trang bị máy móc thi công hiện đại, đầy đủ và nguồn dự
trữ nguyên liệu gỗ thiên nhiên từ nhóm I đến nhóm V với khối lượng lớn đã qua sấy khô, các loại
ván nhân tạo ngoại nhập và sản xuất trong nước. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu
cầu của quý khách hàng.
Công ty và Showroom
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0563 833124
Fax: 0563 833911
Email: dogovt_bd@yahoo.com & info@dogovienthong.vn
Website: www.dogovienthong.vn
Nhà xưởng
Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0563 833911
I. Lĩnh vực hoạt động
1. Sản xuất và mua bán các sản phẩm từ gỗ, đồ gỗ chạm khắc, cẩn khảm trai, phục hồi di tích
bằng gỗ.
2. Đồ thủ công mỹ nghệ.
3. Trang trí nội thất, hoàn thiện các công trình xây dựng.
II. Tầm nhìn & Sứ mệnh
Mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH Đồ gỗ Viễn Thông Bình Định trong kế hoạch phát triển
thị trường lâu dài là luôn giữ vững thị trường khách hàng truyền thống, phát triển thị trường
khách hàng tiềm năng.
Cùng với sự chuyển đổi mạnh mẽ của thị trường hàng gỗ cao cấp Việt Nam, tiêu chí của Công ty
chúng tôi là luôn phấn đấu:



Kỹ thuật chắc chắn, kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt.
Đáp ứng mọi yêu cầu kỹ tính và chất lượng của khách hàng.



Sự hài lòng, tin tưởng của khách hàng về sau.

Với mục tiêu và định hướng phát triển cụ thể, Công Ty TNHH Đồ gỗ Viễn Thông Bình Định rất
cần sự hợp tác về mọi mặt với tất cả các đối tác, các nhà đầu tư trong nước, cùng liên kết để phát
triển.
Hình ảnh Công ty:

Hình ảnh Showroom:

Hình ảnh Nhà xưởng:

Hình ảnh một số sản phẩm của Công ty:

III. Chứng nhận chất lượng
1. Cờ thi đua của Chính Phủ


Năm 1999 theo QĐ số 355/QĐ – TTg ngày 28/4/2000

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định



Năm 2002 theo QĐ số 1178/QĐUB ngày 21/03/2003
Năm 2004 theo QĐ số 3626/QĐ-CTUB ngày 24/12/2004

3. Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định







Năm 2003 theo QĐ số 717/QĐ-CTUB ngày 24/03/2004
Năm 2005 theo QĐ số 783/QĐ-CTUBND ngày 07/04/2006
Năm 2006 theo QĐ số 1107/QĐUB ngày 15/05/2007
Năm 2007 theo QĐ số 971/QĐ-CTUBND ngày 06/05/2008
5 năm (2001 – 2005) theo QĐ số 1446/QĐ-CTUBND ngày 15/06/2005
Năm 2008 theo QĐ số 926/QĐ-CTUBND ngày 22/04/2009

4. Năm 2009, 2010, 2011 được UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen công nhận danh hiệu tập
thể lao động xuất sắc
5. Cúp vàng “ Thương hiệu và nhãn hiệu” năm 2007
6. Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
năm 2010

