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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

4

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn
SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI SƠN GỖ & PHỤ LIỆU NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
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SỨ MỆNH

MISSION
1
2
3

Tiên phong mang đến cho khách hàng những sản phẩm thân thiện môi
trường với chất lượng cao nhất và dịch vụ tốt nhất.
Nâng cao uy tín thương hiệu Việt đối với khách hàng, đối tác và nhà
đầu tư.
Đóng góp một phần lợi nhuận vào các hoạt động cộng đồng và hoạt
động bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm góp phần cân bằng môi
trường sinh thái Việt Nam.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍNH DẪN ĐẦU

Oseven nổ lực duy trì vị thế tiên
phong trong ngành, đảm bảo
luôn là sự lựa chọn hàng đầu
của khách hàng bằng chất
lượng sản phẩm và dịch vụ
hoàn hảo.

LÒNG ĐAM MÊ

Tâm huyết với nghề và đam mê
phát triển cái đẹp.

CON NGƯỜI

( NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO)
Năng lực quản trị của Lãnh Đạo
là chìa khóa then chốt của sự
phát triển. OSEVEN không
ngừng nâng cao năng lực và kĩ
năng của Lãnh Đạo để luôn bắt
kịp với xu hướng mới.

SỰ SÁNG TẠO

Sáng tạo và cải tiến không
ngừng trong phát triển sản
phẩm và quản trị hệ thống.
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QUY MÔ SẢN XUẤT

Thành lập từ năm 1999, OSEVEN đã trở thành doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Sơn gỗ tại Việt Nam, liên tục được xếp hạng
ở vị trí dẫn đầu về thị phần sơn Gỗ tại Việt Nam. OSEVEN sản xuất tất cả các loại Sơn gỗ từ đơn giản đến phức tạp nhất, đặc biệt sản phẩm của
OSEVEN luôn thân thiện với môi trường. OSEVEN luôn mang đến cho khách hàng nhiều giải pháp tối ưu trong việc làm đẹp và bảo vệ bề mặt gỗ tự
nhiên và các vật liệu khác như gỗ công nghiệp, mây tre, giấy giả gỗ, kim loại...vv.
Nhà máy OSEVEN được nằm tại một vị trí thuận lợi về mọi mặt để có thể ổn định sản xuất với chiến lược lâu dài, với diện tích đất 3.5ha và với diện tích
sàn phục vụ cho sản xuất trên 90.000m2 giai đoạn 2022-2030, chúng tôi đã sẵn sàng đáp ứng cho chiến lược tăng trưởng lớn trong giai đoạn này.
Hiện nay, năng lực sản xuất của OSEVEN khoảng từ 25 triệu tấn/năm trở lên, đáp ứng nhu cầu phát triển tăng trưởng sản lượng trên 30%/năm cho
đến hết 2030. Với dây chuyền hiện đại và công nghệ tiên tiến, cùng với đội ngũ với chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin và luôn
sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của tất cả khách hàng.
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THÔNG ĐIỆP TỪ CEO
Xây dựng uy tín cho thương hiệu là mục tiêu sống còn của OSEVEN.
Chúng tôi luôn thấu hiểu mục tiêu đó và luôn nhận thức rõ mỗi ngày
để hành động thật đúng đắn. Với uy tín mà chúng tôi đã tạo dựng
trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi luôn nhận thức với kết quả như
hiện nay là chưa đủ và chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục hoàn thiện
hơn nữa để tạo một lòng tin thật vững chắc cho tất cả các khách
hàng đã tin dùng trong nhiều năm qua và các khách hàng mới trong
tương lai, hướng tới mục tiêu tiếp tục phát triển bền vững trong
nhiều thập niên tới.
Chúng tôi kinh doanh vì lợi nhuận để tiếp tục phát triển, nhưng
không vì lợi nhuận bằng mọi giá. Chúng tôi xác định một giá trị cao
hơn cả lợi nhuận, đó là tạo ra giá trị gia tăng từ chất lượng hoàn hảo,
từ thương hiệu uy tín cho tất cả đối tác, tất cả khách hàng và tất cả
công trình.
Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt cùng nhiều thách
thức, khó khăn và những áp lực không nhỏ về cạnh tranh trong quá
trình hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Chúng tôi
xác định rõ là không thể đi một mình trong hành trình đến đích, mà
chúng tôi luôn luôn cần những đối tác thật tích cực như những ngưòi
bạn cùng đồng hành để chúng ta cùng nhau hướng tới thành công
bền vững.
Cùng với mục tiêu và kỳ vọng phía trước, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng
thực hiện tốt nhất những cam kết để tạo dựng thành công cùng với
tất cả các đối tác, tất cả khách hàng trong tương lai dài.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT

P.TGĐ TÀI CHÍNH

P.TGĐ KINH DOANH

P. TGĐ SẢN XUẤT

TÀI CHÍNH

CN MIỀN NAM

KCS

KẾ TOÁN

CN MIỀN TRUNG

KỸ THUẬT

PHÁP LÝ

CN MIỀN BẮC

SẢN XUẤT

NHÂN SỰ- HÀNH CHÁNH

KÊNH DN CBG

VẬT TƯ

KÊNH DỰ ÁN

NHÂN SỰ- HÀNH CHÁNH

MARKETING
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BAN LÃNH ĐẠO

BÀ LÊ THỊ MINH NGUYỆT

ÔNG NGUYỄN THANH PHONG

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

ÔNG ĐỖ VĂN THANH

ÔNG NGUYỄN LÊ DUY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC MARKETING
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NĂNG LỰC PHÂN PHỐI
OSEVEN với những nổ lực không ngừng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Marketing cùng với các chính sách
đúng đắn, có tính chiến lược lâu dài, và các chương trình đầu tư chuyên nghiệp, bài bản cho Nhà Phân Phối, Đại lý,
OSEVEN cam kết mang lại các giá trị gia tăng về thương hiệu, đảm bảo lợi nhuận cho tất cả khách hàng, và luôn hướng
đến mục tiêu “Cùng nhau phát triển bền vững”.
OSEVEN luôn tự hào là nhãn hàng có doanh số cao nhất trong ngành sơn trên một nhà phân phối. Chuỗi hệ thống Phân
phối trải rộng, chuyên nghiệp đã đưa OSEVEN trở thành nhãn hiệu Sơn gỗ có doanh số bán chạy nhất thị trường Việt Nam
và hướng đến sự phát triển thị trường quốc tế.
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

1

Hệ thống phân phối phủ rộng,
với hơn 8000 đại lý trên cả nước
và xuất khẩu sang rất nhiều nước
Châu Âu, Mỹ , Nhật, Hàn...vv

2

Kho bãi, phương tiện vận chuyển
được đầu tư chuyên nghiệp.

3

Giao hàng nhanh & kịp thời.
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BẢO HÀNH 10 NĂM

ĐỘC NHẤT & DUY NHẤT - BẢO HÀNH 10 NĂM
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GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

CHẤT LƯỢNG VÀNG CHÂU ÂU

TOP THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

Do Global Trade Leader’s Club trao
tặng tại thành phố Madrid – Tây
Ban Nha. OSEVEN vinh dự là nhà
sản xuất sơn gỗ đầu tiên của Việt
Nam đón nhận giải thưởng danh
giá này.

Top Thương Hiệu Mạnh Việt Nam –
Giải thưởng công nhận thương
hiệu sản phẩm & chất lượng sản
xuất trong Top 100 thương hiệu
hàng đầu Việt Nam và là nhãn hiệu
hàng đầu trong ngành do Chính phủ
trao tặng.

CHỨNG NHẬN KHÔNG ĐỘC TỐ

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QLCL

Tổ chức SGS của Thụy Sỹ công
nhận các sản phẩm sơn gỗ của
OSEVEN có các chỉ số nguyên tố
kim loại (độc tố trong sơn) rất thấp
so với chỉ số cho phép, đảm bảo an
toàn cho môi trường và sức khỏe
người tiêu dùng.

OSEVEN sản xuất sản phẩm dựa
theo hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015. Với hệ thống thiết
bị máy móc hiện đại, hệ thống kiểm
soát chất lượng nghiêm ngặt,
OSEVEN khẳng định tất cả các sản
phẩm khi xuất xưởng đều đạt tiêu
chuẩn ISO 9001 : 2015
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HỆ SINH THÁI
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SƠN GỖ CAO CẤP NGOÀI TRỜI

NAME
Tên sản phẩm

CODE
Mã sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

NAME
Tên sản phẩm

CODE
Mã sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

Sơn phủ PU

Glossy / Phủ bóng
7777
8888

Kháng tia UV cực cao
An toàn sức khỏe cho
người sử dụng
Màng sơn đàn hồi tốt
Chống trầy xước
Chống bong tróc
Độ bền màu cực cao
Tăng độ mềm mịn cho
bề mặt sơn

1 kg
4 kg
16 kg

Chất làm cứng 2k

OL 07
OL 09
Cứng, lót NT

Kháng tia UV cực cao
An toàn sức khỏe cho
người sử dụng
Đóng rắn màng sơn
Tăng độ cứng
Tăng khả năng chịu lực
Độ bám dính cực cao

500g
1 kg
4 kg
16 kg

PACKAGING
Dạng đóng gói

NAME
Tên sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

Exterior exterior wood colors
Màu gỗ cao cấp ngoài trời

Dễ dàng hòa tan
Màu sắc tươi sáng
Độ bóng tự nhiên
Độ bên màu cao

100g
500g
4 kg

Matte / Phủ mờ
709 (50-100 %)

NAME
Tên sản phẩm

CODE
Mã sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

Sơn lót PU

609

1 kg
Kháng tia UV cực cao
An toàn sức khỏe cho
4 kg
người sử dụng
16 kg
Độ kết dính tốt
Che lấp khuyết điểm gỗ cao
Nhanh khô
Tăng khả năng chịu nhiệt
Dễ xả nhám
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SƠN GỖ CAO CẤP NGOÀI TRỜI

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
1/ Thân thiện môi trường
2/
3/
4/
5/

Kháng tia UV cao
Màng sơn co giãn tốt
Độ bám dính cao
Rất bền màu

6/ Chống nấm mốc
7/ Chịu được mặn
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QUY TRÌNH SƠN GỖ CAO CẤP NGOÀI TRỜI

BẢNG QUY TRÌNH SƠN GỖ CAO CẤP NGOÀI TRỜI

Lưu ý:
Tỷ lệ pha chế có thể chỉnh theo nhu
cầu sử dụng.
Nếu gỗ có dầu, cần làm thêm bước
chống tươm dầu.
Không nên sử dụng gỗ công nghiệp
cho dòng ngoài trời.
Đây là công thức pha chế cơ bản,
ngoài ra chúng tôi có rất nhiều quy
trình khác nhau đáp ứng mọi nhu
cầu của khách hàng.
Hotline 1900 7207

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
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SƠN GỖ CAO CẤP TRONG NHÀ

NAME
Tên sản phẩm

CODE
Mã sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

NAME
Tên sản phẩm

CODE
Mã sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

Sơn phủ PU

Glossy / Phủ bóng
2099B, 2099, 2007
2247, 5555, K99 (CTX)

An toàn sức khỏe cho
người sử dụng
Màng sơn đàn hồi tốt
Chống trầy xước
Chống bong tróc
Độ bền màu cực cao
Tăng độ mềm mịn cho
bề mặt sơn

1 kg
4 kg
16 kg

Chất làm cứng

OL 17
KL 79 (CTX)

An toàn sức khỏe cho
người sử dụng
Độ kết dính tốt
Che lấp khuyết điểm gỗ cao
Nhanh khô
Tăng khả năng chịu nhiệt
Dễ xả nhám

500g
1 kg
4 kg
16 kg

PACKAGING
Dạng đóng gói

NAME
Tên sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

Interior wood colors
Màu gỗ nội thất cao cấp

Dễ dàng hòa tan
Màu sắc tươi sáng
Độ bóng tự nhiên
Độ bên màu cao

100g
500g
4 kg

Matte / Phủ mờ
711 (khô vừa)
712 (khô nhanh)

NAME
Tên sản phẩm

CODE
Mã sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

Sơn lót PU

611 (khô vừa)
612G (khô nhanh)

An toàn sức khỏe cho
1 kg
người sử dụng
4 kg
Độ kết dính tốt
16 kg
Che lấp khuyết điểm gỗ cao
Nhanh khô
Tăng khả năng chịu nhiệt
Dễ xả nhám
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SƠN GỖ CAO CẤP TRONG NHÀ

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
1/ Thân thiện môi trường
2/ Màng sơn co giãn tốt
3/ Độ bám dính cao
4/ Rất bền màu
5/ Chống nấm mốc

21

QUY TRÌNH SƠN GỖ CAO CẤP TRONG NHÀ

BẢNG QUY TRÌNH SƠN GỖ CAO CẤP TRONG NHÀ

Lưu ý:
Tỷ lệ pha chế có thể chỉnh theo nhu
cầu sử dụng.
Nếu gỗ có dầu, cần làm thêm bước
chống tươm dầu.
Đây là công thức pha chế cơ bản,
ngoài ra chúng tôi có rất nhiều quy
trình khác nhau đáp ứng mọi nhu
cầu của khách hàng.
Hot line 1900 7207
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
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PLAX - SƠN GỖ DÙNG CHO CHỦ NHÀ
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

PLAX - NGOÀI TRỜI

PLAX - TRONG NHÀ

1/ Rất dễ sử dụng
2/ Dành cho người không chuyên
3/ Tiết kiệm thời gian
4/ Tiết kiệm chi phí
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PLAX - QUY TRÌNH SƠN

QUY TRÌNH SƠN
1/ Lắc đều các lon bên trong hộp
2/ Trộn chung các lon lại với nhau
3/ Khuấy thật đều hỗn hợp
4/ Để tịnh trong 5 Phút và tiến hành sơn

Quý khách có nhu cầu tư vấn chi tiết xin liên
hệ với bộ phận kỹ thuật công ty qua:
Hot line 1900 7207

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
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SẢN PHẨM PHỤ TRỢ
NAME
Tên sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

Bã Mastic (B25-2)

Dùng để lấp ghim gỗ ở lần xử lý
đầu tiên.

Bã lau (B25-4)

Dùng để lấp ghim gỗ ở lần xử lý
đầu tiên.

Chất chống thấm,

Thấm sâu vào gỗ làm ổn định tính
co nhót của gỗ.
Tạo thành một lớp màng bảo vệ để
bảo vệ gỗ ổn định độ ẩm trong thời
gian dài, tránh sự thoát hơi nước
của gỗ hay sự xâm nhập của độ
ẩm từ bên ngoài vào làm gỗ bị co
nhót theo nhiệt độ bên ngoài nhằm
bảo vệ gỗ và góp phần ổn định
màng sơn.

Chất chống nứt

Sử dụng
trong nhà

Sử dụng
ngoài trời

Pha trộn
với xăng

Sử dụng cọ

Bề mặt
sơn phủ
4m2/1kg
hỗn hợp

Thời gian
xả nhám
1 giờ

Sử dụng
trong nhà

Sử dụng Pha trộn với
ngoài trời các thành phần
có liên quan
cùng bộ

PACKAGING
Dạng đóng gói

Chất chống mốc (A-40)

Dùng để chống mốc cho màng sơn
khi thời tiết lạnh và độ ẩm cao.
(dưới 20oC)

Chất chống tươm dầu

Dùng để làm trít các mạch dầu của
các loại gỗ có dầu như: căm xe,
pơ mu

Dầu lau màu (A-47)

A – 47 khi pha vào Màu Lau sẽ
giúp màu trải đều trên bề mặt trong
suốt quá trình lau màu, giúp màu
lau có thể lau lặp lại nhiều lần trên
bề mặt sản phẩm cho đến khi đủ
màu mà vẫn đều màu và tạo sự dễ
lau cho người sử dụng.

NAME
Tên sản phẩm

DESCRIPTION
Mô tả sản phẩm

PACKAGING
Dạng đóng gói

Thinner
Dung môi

Không độc tố
Nhẹ mùi
Tạo độ bóng
Tăng độ bám dính
Nhanh khô
Hòa tan tốt

2 lít
4 lít
30 lít
200 lít

25

SƠN GỖ KHÔNG ĐỘC TỐ

1/ Nhẹ mùi
2/ Không độc tố
3/ An toàn khi thi công
4/ Sử dụng trên các đồ dùng,
đồ chơi cho trẻ em
5/ Sử dụng trên tất cả các
vật dụng nhà bếp
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MÀU GỖ CÁC LOẠI
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MÀU GỖ TRONG SUỐT

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
1/ Dễ sử dụng
2/ Giữ được vân gỗ tự nhiên
3/ Tạo vân gỗ mới
4/ Thay đổi màu sắc của gỗ, đồ nội thất theo yêu cầu
5/ Che lỗi, khuyết điểm của gỗ
6/ Màu sắc đa dạng
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MÀU GỖ PIGMENT (CHE PHỦ)

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
1/ Che phủ bề mặt gỗ
2/ Nhiều màu sắc đa dạng, pha màu theo yêu cầu
3/ Che lỗi, khuyết điểm của gỗ
4/ Độ bám dính cao
5/ Bền màu
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MÀU TRẮNG CÔNG NGHIỆP

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT
1/ Không biến màu, ngả vàng theo thời gian
2/ Kháng tia UV cao
3/ Che khuyết điểm của gỗ, nội thất
4/ Chịu được khí hậu nhiệt đới
5/ Độ bám dính cao
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DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
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DỊCH VỤ KỸ THUẬT

1/ Tư vấn kỹ thuật trọn gói
2/ Thực hiện mẫu theo từng thiết kế
riêng biệt
3/ Tốc độ pha màu, làm mẫu nhanh,
chuyên nghiệp.
4/ Hướng dẫn và chuyển giao quy trình
sơn tại công trình, xưởng sản xuất.
5/ Xử lý các tình huống phát sinh
nhanh chóng.
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1

Tiếp nhận & xử lý thông tin kịp thời

2

Giải đáp tất cả các thắc mắc,
khiếu nại

3

Tư vấn kĩ thuật và hướng dẫn
sử dụng

HOTLINE: 1900 7207
33

CÔNG TRÌNH & ĐỐI TÁC
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TÒA NHÀ
QUỐC HỘI
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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THANKS YOU!
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