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         Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để nâng cao giá trị và  
      đưa ra các giải pháp kinh doanh sáng tạo, hiệu quả hơn bạn nghĩ “Sáng tạo và bền vững”

Trân trọng kính chào!

THƯ NGỎ
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Mọi nỗ lực mà Công ty cổ phần XNK Compact Miền Bắc hướng đến không ngoài mục đích phát triển vì 
cộng đồng, thúc đẩy sự đi lên của nền kinh tế đất nước và thỏa mãn một nhu cầu bức thiết của thị trường về 
vật tư và thi công vách ngăn Compact HPL,  điều mà hiện nay đang thực sự là một thế mạnh của Compact 
Miền Bắc.

Công ty cổ phần XNK Compact Miền Bắc xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng về những 
sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý 
khách hàng trong thời gian tới.

GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN ĐÁNG

Quý khách hàng thân mến,

     Lời đầu tiên, Công ty cổ phần XNK Compact Miền Bắc xin gửi tới đối tác, Khách hàng lời tri ân trân 
trọng, chúc sức khỏe và chúc Quý đơn vị kinh doanh ngày càng hưng thịnh.
    Công ty cổ phần XNK Compact Miền Bắc được thành lập năm 2020. Với lĩnh vực kinh doanh chính là 
thiết kế - tư vấn, cung cấp vật tư, thi công vách ngăn vệ sinh, vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động, vách 
ngăn kính,… với chất liệu Compact HPL cho công trình, văn phòng, khách sạn, bệnh viện,  nhà ở ...

     Công ty chúng tôi bao gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ  thuật có nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức chuyên 
môn giỏi, ngoài việc cung cấp các sản phẩm tốt chúng tôi còn mang đến cho công trình những giải pháp kỹ 
thuật hiệu quả, giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn, hiệu quả hơn khi hợp tác.
Phương châm của Compact Miền Bắc là hướng tới khách hàng với các chính sách bán hàng linh hoạt, dịch 
vụ hoàn hảo, hậu mãi chu đáo. Các sản phẩm của chúng tôi đã đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và 
độ bền của sản phẩm.

 - Sức mạnh của chúng tôi là sự bền vững của các công trình.
 - Giá trị của chúng tôi là  niềm tin mà bạn trao gửi.
 - Ý thức của chúng tôi là chung tay bảo vệ cộng đồng.
 - Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một thế giới tươi đẹp.
 - Cam kết của chúng tôi là chung tay phát triển bền vững.
-  Ước mơ của chúng tôi là đi cùng thành công của bạn.
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THÔNG TIN CÔNG TY

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK COMPACT MIỀN BẮC

MST:  0109450409

Địa chỉ: Số nhà 10, Đường số 4, Thôn Hưng Giáo, Xã Tam Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội

Địa chỉ xưởng:  BT 17-09 KĐT Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại văn phòng: 0383-875-688            Hotline: 0973.325.587

Email: hplmienbac@gmail.com

Website: hplmienbac.com
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Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, 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.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

04

 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK COMPACT MIỀN BẮC
Điện thoại văn phòng: 0383-875-688                Hotline: 0973.325.587
Email: hplmienbac@gmail.com                        Website: hplmienbac.com        

04



9
09

 NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

1. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Ngoài vốn điều lệ là 1.680.000.000 đồng ( Một tỷ đồng, sáu 
trăm tám mươi triệu đồng ), trong quá trình hoạt động, chúng 
tôi đã và sẽ không ngừng bổ sung vốn từ các cổ đông, trích ra 
từ lợi nhuận đạt được. Về lâu dài sẽ tăng cường cải tiến, mở 
rộng hoạt động sản suất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, giảm giá thành để đem lại lợi nhuận cao.

2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ

  Công ty cổ phần XNK Compact Miền Bắc là tập thể có đội 
ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên bán hàng có trình độ 
chuyên môn cao được đào tạo chuyên ngành, dày dặn kinh 
nghiệm trong tổ chức quản lý, thi công, bán hàng các mặc hàng 
công nghiệp, linh kiện cùng đội ngũ tư vấn bán hàng lành nghề, 
đủ khả năng thi công những công trình đòi hỏi quy trình phức 
tạp kỹ thuật, mỹ thuật cao. 
 Sản phẩm đa dạng, dịch vụ hoàn hảo, hậu mãi chu đáo phù 
hợp với nhu cầu sử dụng của Quý khách hàng, đảm bảo tiến độ 
thi công chất lượng sử dụng, giá cả cạnh tranh và có tính thẩm 
mỹ cao.

 QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
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CÔNG TY TNHH QUÂN ANH PHÁT
Mã số thuế:  3603588475
Điện thoại: 0974 119 864 - 0981 119 661         Email: Quananhphat2018@gmail.com          
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 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Compact Miền Bắc là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp 
và cá nhân trong khu vực và trên toàn quốc. Từng bước trở thành 
đơn vị hàng đầu về xây dựng và trang trí nội thất, vững mạnh về 
tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những công 
trình tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công cho 
doanh nghiệp và cá nhân. Định hướng, đào tạo và tạo ra 
môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên

- Minh bạch trong mọi hoạt động. Quản trị minh 
bạch, hợp tác minh bạch và lợi ích minh bạch.
- Dự án đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ. 
- 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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  DỊCH VỤ THẾ MẠNH

Công ty cổ phần XNK Compact Miền Bắc được thành lập từ cuối năm 2020 với lĩnh vực kinh doanh chính là 
cung cấp vật tư, thi công vách ngăn vệ sinh, vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động, vách ngăn kính,… với 
chất liệu Compact HPL cho công trình, văn phòng, khách sạn, bệnh viện,  nhà ở ...

Tấm Laminate áp suất cao (HPL)Tấm HPL CompactPhụ kiện vách ngăn

Vách ngăn vệ sinh Compact Vách ngăn vệ sinh MFC Vách kính phòng tắm
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 XƯỞNG GIA CÔNG
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 XƯỞNG GIA CÔNG
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 NĂNG LỰC SẢN PHẨM

Công trình vách ngăn vệ sinh

Công trình vách ngăn vệ sinh

VÁCH NGĂN VỆ SINH
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Công trình vách ngăn vệ sinh

Công trình vách ngăn vệ sinh

 NĂNG LỰC THI CÔNG

VÁCH NGĂN VỆ SINH
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 NĂNG LỰC SẢN PHẨM

Mẫu vách ngăn văn phòng

Mẫu vách ngăn văn phòng

VÁCH NGĂN VỆ SINH
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 NĂNG LỰC SẢN PHẨM

Mẫu vách ngăn kính văn phòng

VÁCH NGĂN KÍNH

Mẫu vách ngăn kính phòng tắm
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 CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Học Viện An Ninh Nhân Dân Nhà máy OM Chemical
Hạng mục thi công: Vách ngăn vệ sinhHạng mục thi công: Vách ngăn vệ sinh

Nhà máy cắt xẻ thép Hải Phòng
Hạng mục thi công: Vách ngăn vệ sinh

Bệnh viện đa khoa Hà Đông
Hạng mục thi công: Vách ngăn vệ sinh

Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam
Hạng mục thi công: Vách ngăn vệ sinh
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Thay mặt toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty 
cổ phần XNK Compact Miền Bắc xin trân trọng 
cảm ơn quý khách đã quan tâm đến hồ sơ năng 
lực của chúng tôi! Compact Miền Bắc mong 
muốn sẽ có cơ hội hợp tác với quý khách để đem 
đến sự hài lòng tuyệt đối về sự chuyên nghiệp, 
đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ trong 
quá trình xây dựng.    
                        
  Với tiêu chí:" chất lượng là nền tảng - niềm tin 
là mục tiêu" công ty không ngừng phấn đấu, tiếp 
thu đa dạng các ý kiến, cải thiện hiệu quả để ngày 
càng phát triển hơn nữa đáp ứng hoàn hảo mọi 
nhu cầu của khách hàng. Kính chúc quý khách 
nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!                 
Trân trọng!                                              

                                                     
                                                     Giám đốc.                                       
                                                              
                                                 Phạm Văn Đáng    

 LỜI KẾT
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“ Chất lượng tạo niềm tin ”

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK COMPACT MIỀN BẮC
- Mã Số Thuế:  0109450409
- Địa chỉ: SN 10, Đường số 4, Hưng Giáo, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
- Địa chỉ xưởng:  BT 17-09 KĐT Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại văn phòng: 0383-875-688          - Hotline: 0973.325.587
- Email: hplmienbac@gmail.com
- Website: hplmienbac.com


