HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
COMPANY PROFILE
1. Thông tin chung (General information)
- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VIỆN Y MODE
(Tên tiếng Anh):VIEN Y MODE CO., LTD
- Địa chỉ:22 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
(Address):22 Bui Huu Nghia Street, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- Năm thành lập (Year of establishment): 2019
- Telephone: 0933155320

Fax:

- Email: vienymode@gmail.com

Website:

- Lãnh đạo DN: Nguyễn Thị Thu Thủy (Marina Nguyen)

Chức vụ: Giám đốc

(Head of enterprise): Marina Nguyen

Position:Director

- Loại hình tổ chức (Type of organization):
DN nhà nước 
(State-owned enterprise)

DN tư nhân 
(Private enterprise)

DN có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI enterprise)

- Loại hình kinh doanh (Type of business):
Sản xuất 
(Manufacturer)

Xuất khẩu 
(Exporter)

Nhập khẩu 
(Importer)

Tư vấn 
(Consultant)

- Số lượng lao động (Number of employees): 40
2. Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính (main business):
 Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:
Thiết kế, sản xuất và buôn bán các sản phẩm thời trang, may mặc, kinh doanh vải và phụ
liệu may mặc các loại.
(Main line of business):
Design, manufacture and business in fashion and garment products, business in fabrics
and garment accessories of all kinds.
 Product type and the kind of fabrics we are producing:
Product type: We are designing and producing various product types: uniform, apron for
restaurant/coffee shop. Business clothes, dress, ao dai, jean, polo etc.
We also use a lot of various fabrics for our products such as cotton, silk, linen, chiffon,
lace
You can refer our collection (for male/female/couple) from the link below:
https://drive.google.com/drive/folders/1boopLUSis8b35FgfrRuQaJZHJ6uYlN4?usp=sharing

 Portion between B2B customers and end-customers: 40% vs. 60%
For B2B customers: We design and produce company uniform for them.
For end-customers: We usually design and produce follow their customization
(bespoke).
 Kết quả hoạt động kinh doanh (Business results):
Năm
Tổng doanh thu (USD)
(Year)
(Total revenue)
2017
2018
2019

120.000

 Đầu mối liên hệ của doanh nghiệp:
 Contact person:
Name: Pham Vinh Thuy (Thuy Pham)
Title: Business & Development Manager
Email: pvthuy1987@gmail.com
Whatsapp: +84908 946 891
Skype: pvthuy1987
Tp HCM, ngày 14 tháng 10 năm2021

