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THƯ NGỎ

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

Trong một thị trường bão hòa và lẫn lộn rất khó để người tiêu dùng tìm

được một sản phẩm phù hợp và chất lượng cho công trình của mình. Công

ty Cổ Phần InnoDesign ra đời với sứ mệnh cung cấp và thi công đá nội

thất chất lượng cao cho các công trình, phục vụ hàng triệu người Việt

Nam. Ở đây, mọi thứ chúng tôi làm đều bắt nguồn từ sự thấu hiểu khách

hàng và ngành nghề. Với 10 năn am hiểu về ngành, InnoDesign sẽ mang

đến khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời và cung cấp những giải pháp

trọn gói về các sản phẩm đá trang trí nội thất với đội ngũ tư vấn viên nhiệt

tình, giàu kinh nghiệm.

Với mong muốn tạo sự khác biệt, nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu cho

thị trường. Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ. Đồng

thời nâng cao tay nghề đội ngũ nhân viên, cũng như tìm kiếm những sản

phẩm phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng.

Ý tưởng của bạn, cùng với kinh nghiệm, tâm huyết của chúng tôi sẽ mang

lại những sản phẩm đẹp, chất lượng tốt và phù hợp nhất cho từng công

trình.

Managing Director

Tang Hoang Long

BEST REGARDS

DIFFERENTIATE ALWAYS INNOVATE
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

❖ Phát triển bền vững.

❖Tôn trọng lợi ích chung của 

cộng đồng.

Trở thành tập đoàn sản xuất, kinh

doanh đa ngành dựa trên nguyên tắc:

TẦM NHÌN

Tìm tòi, tạo ra

những dòng sản

phẩm mới, có

thiết kế riêng,

độc đáo, khắc

phục được

nhược điểm của

các dòng sản

phẩm hiện tại.

SỨ MỆNH

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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Tên đầy đủ:

Tên giao dịch: INNODESIGN JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: INNODESIGN – ID

Mã số thuế: 0314447247

Trụ sở chính: Show Flat, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú,

Xưởng sản xuất: 990 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu,

▪ Tổng quan về công ty

TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
1. Ngành nghề chính:

Kinh doanh sản xuất và thi 

công lắp đặt đá nội thất.2. Ngành nghề khác:

Kinh doanh xuất nhập khẩu đá

nội thất thị trường thế giới.

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN INNODESIGN
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ỨNG DỤNG

VĂN PHÒNG

• Bàn làm việc

• Bàn khách hàng

• Cột trụ

THANG MÁY

• Tường

• Sàn nhà

NHÀ BẾP

• Bàn đảo bếp

• Tường nhà bếp

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

• Quầy lễ tân

• Tường trang trí nghệ thuật

• Bàn ăn

• Thang bộ

PHÒNG TẮM

• Bồn tắm

• Bàn lavabo

PHÒNG TRIỂN LÃM

• Tường nghệ thuật

• Bục giảng

• Tủ trưng bày nghệ thuật

PHÒNG LAB

• Bàn lab

PHÒNG KHÁCH

• Vật liệu

• Tường nghệ thuật

• Bàn khách

RV

• Rv Mặt bàn

SHIP

• Tàu vận chuyển vật liệu 

nội địa
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HỒ SƠ NĂNG LỰC ▪ Cơ sở vật chất

Với quy mô khuôn viên nhà xưởng 2000m2, được trang bị

đầy đủ các thiết bị máy móc như máy cắt, máy CNC, máy

phay, cẩu lớn,.... đảm bảo gia công sản xuất với độ chính

xác và thẩm mỹ cao, tạo tiền đề cho việc lắp đặt công trình

với tiến độ và chất lượng tốt nhất.

XƯỞNG SẢN XUẤT

“Chúng tôi cam kết mạnh mẽ tiến độ, chất lượng thi 

công dự án khắp các tỉnh, thành phố trong nước.”
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InnoDesign tự hào là nhà phân phối chính thức đá

Solid Surface nhập khẩu của các thương hiệu hàng

đầu Avonite, Hanex, Durasein, Arist Stone,.....

ĐỐI TÁC 

CUNG ỨNG

ĐỐI TÁC 

THI CÔNG

Chúng tôi đã hợp tác thi công với nhiều đơn vị xây

dựng uy tín trong nước. Cùng với bề dày kinh

nghiệm thi công, chúng tôi đã tạo dựng được uy tín

và trở thành nhà cung cấp chính cho các đối tác đầu

ngành xây dựng trong nước.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

DỰ ÁN

DIFFERENTIATE ALWAYS INNOVATE
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: VinGroup

▪ Dự án: Vinhomes Golden River

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn lavabo

▪ Quy mô: 688 căn hộ.

10
16



HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: VinGroup

▪ Dự án: Vinhomes Central Park

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp, lavabo

▪ Quy mô: 602 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Liên doanh 

giữa CapitaLand và Thiên 

Đức.

▪ Dự án: Feliz En Vista

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi 

công đá mặt bàn bếp, 

lavabo

▪ Quy mô: 920 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư & Phát triển EZLAND 

VN

▪ Dự án: Chung cư Hausneo

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp, lavabo

▪ Quy mô: 560 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Vietcomreal

▪ Dự án: Viva Riverside

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp và

quầy

▪ Quy mô: 567 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

▪ Dự án: Lavida Plus

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 400 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
▪ Chủ đầu tư: Tập đoàn 

CapitaLand

▪ Dự án: The Edge Thảo Điền

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi

công đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 273 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Frasers Property

▪ Dự án: Q2 Thảo Điền

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi 

công đá mặt bàn bếp, lavabo

▪ Quy mô: 315 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Corp

▪ Dự án: Q7 Boulevard

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi 

công đá mặt bàn bếp, lavabo

▪ Quy mô: 756 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Corp

▪ Dự án: Lavita Charm

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi 

công đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 936 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty TNHH 

ĐT XD Phú Sơn Thuận

▪ Dự án: Xi Grand Court

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi 

công đá mặt bàn bếp và 

lavabo

▪ Quy mô: 374 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Nam Long Group

▪ Dự án: Akari City

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 2000 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần 

Gamuda Land 

▪ Dự án: Celadon City

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 262 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần 

Đại Quang Minh

▪ Dự án: Khu đô thị Sala

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn 

lavabo, quầy lễ tân

▪ Quy mô: 900 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tổ 

chức nhà Quốc gia N.H.O

▪ Dự án: The First Home Bình 

Dương

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp, 

quầy lễ tân

▪ Quy mô: 952 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: XUÂN MAI CORP

▪ Dự án: Eco Green

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công 

đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 2000 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần 

Địa Ốc BCONS

▪ Dự án: Bcons Suối Tiên

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi 

công đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 200 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire 

City

▪ Dự án: Cocobay Đà Nẵng

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công đá mặt bàn bếp, 

lavabo, quầy lễ tân

▪ Quy mô: 680 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần

Nam Tiến Lào Cai

▪ Dự án: Scenia Bay Nha Trang

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi

công đá mặt bàn bếp, lavabo,

quầy

▪ Quy mô: 704 căn hộ.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Hạng mục: Cung cấp và thi công 

đá mặt bàn bếp

▪ Quy mô: 200 căn hộ.

▪ Chủ đầu tư: Tập đoàn Empire City

▪ Dự án: Naman Garden Codotel
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

CHUỖI
DIFFERENTIATE ALWAYS INNOVATE

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư:  Peugeot

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi 

công mặt đá quầy
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư:  Moen Việt Nam

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi công đá 

showroom

▪ Chủ đầu tư:  Heineken

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi công mặt 

đá quầy
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư:  MC Donald’s

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi công mặt đá 

quầy

▪ Chủ đầu tư: The Pizza Company

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi công mặt đá 

quầy
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chủ đầu tư:  BIDV

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi công mặt 

đá quầy

▪ Chủ đầu tư: Ngâm hàng Bản Việt

▪ Hạng mục:  Cung cấp và thi công mặt 

đá quầy
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DIFFERENTIATE ALWAYS INNOVATE

XUẤT KHẨU

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Chiến tranh thương mại

Mỹ - Trung đang diễn ra

căng thẳng và ngày càng

sâu rộng, nắm bắt tình

hình đó ban lãnh đạo

Công ty CP Inno Design

đã nhanh chóng triển

khai mảng xuất khẩu đá

Quartz sang thị trường

Mỹ.

▪ Thương hiệu Arist Stone

đã từng bước thâm nhập

thị trường Mỹ từ nằm

2019.

▪ ĐỊNH HƯỚNG 2021:

Tiếp tục đẩy mạnh thị

trường xuất khẩu đến

mục tiêu xây dựng nhà

máy sản xuất đá Quartz.
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HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC
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HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC

▪ Ngoài thi công các hạng

mục lớn của các dự án,

Innodesign cũng tập

trung mình ở phân khúc

thị trường bán lẻ trên

khắp cả nước.

▪ Với đội ngũ công nhân

tay nghề cao, trung bình

hàng tháng có tới 50

công trình dân dụng lẻ

được lắp đặt thi công

như biệt thự, nhà phố,

căn hộ, cửa hàng,...ở các

hạng mục mặt bàn đá

bếp, mặt bàn đá lavabo,

quầy lễ tân, quầy bán

hàng, mặt bàn phòng

khách và cà phê,.....
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HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC

❖ Đá nội thất ở hạng

mục mặt bếp của biệt

thự, căn hộ cao cấp,

nhà phố, villa, ......
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HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC

❖ Đá nội thất ở hạng mục ốp mặt bồn tắm, mặt bàn

lavabo cho các coffee, văn phòng, khu công cộng,

căn hộ, biệt thự, ......

88



HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC

❖ Đá nội thất ở hạng mục mặt

quầy, mặt bàn, ốp lát tường cho

các cửa hàng thời trang, coffee,

văn phòng,    ......
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HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC

❖ Đá nội thất ở hạng

mục mặt quầy bar,

buffet của resort, khu

giải trí, khu BBQ của

cao ốc, bar club,    ......
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HỒ SƠ NĂNG LỰCHỒ SƠ NĂNG LỰC

❖ Đá nội thất ở hạng mục mặt quầy bar,

buffet của resort, khu giải trí, khu BBQ

của cao ốc, bar club,    ......
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DIFFERENTIATE ALWAYS INNOVATE

Show Flat, 67 Mai Chi Tho St, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

990 Nguyen Duy Trinh St, Phu Huu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

028 3636 5048 

INNODESIGN JOINT STOCK COMPANY

infor@innodesign.com.vn 

w.w.w.innodesign.com.vn




