Thư Ngỏ
Một chặng đường dài gần 20 năm hình thành, phát triển cùng sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp, chúng tôi đã trở thành một thương hiệu về nội thất - kiến trúc có uy tín, tạo được chỗ đứng vững chắc
trên thị trường Việt Nam và nhận được sự tin cậy của khách hàng. Trong suốt quá trình phát triển, Zegal đã xây
dựng được một thương hiệu hoàn mỹ mà chỉ khi nhắc tên tới sản phẩm trần xuyên sáng Barrisol mọi khách
hàng đều nhớ đến chúng tôi đầu tiên.

Zegal là nhà phân phối độc quyền duy nhất và chính thức sản phẩm trần căng Barrisol của tập đoàn Normalu
S.A.S - Pháp tại Việt Nam và các sản phẩm điều khiển ánh sáng chính hãng Ltech. Bằng những nỗ lực không
ngừng của đội ngũ nhân viên, sản phẩm ngày càng được tiếp nhận rộng rãi trên thị trường.

Với thông điệp “ thổi hồn cho cuộc sống, mang hơi thở cho không gian”, Zegal sẽ góp phần khẳng định đẳng cấp và
giá trị cho ngôi nhà của bạn, đem đến sự tiện nghi hoàn hảo trong mọi không gian sống của ngôi nhà Việt. Chúng
tôi luôn luôn nỗ lực hết mình để trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng xanh hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng
những kỳ vọng về một sản phẩm thân thiện với sức khỏe con người.
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THÔNG TIN HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ

I.GIỚI THIỆU CÔNG TY
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tiền thân là Công ty TNHH Phương Ngọc – được thành lập từ năm 1996, đến nay đã có lịch sử hơn 20 năm phát triển
và hoạt động trong lĩnh vực trang trí, cải tạo nội thất, phân phối sản phẩm trần tiêu âm Ecophon Thụy Điển. Nhằm đáp
ứng tốt hơn về nhu cầu thị trường và những khách hàng kỹ tính, đến năm 2014 công ty quyết định thành lập công ty
thành viên lấy tên là Công ty Cổ phần Zegal Vietnam.
Công ty CP Zegal Vietnam hoạt động độc lập, tiếp cận và đáp ứng mọi yêu cầu của chủ doanh nghiệp, cơ quan, tập đoàn
trong và ngoài nước có nhu cầu về sản phẩm trang trí nội thất: trần căng Barrisol – Pháp.
Trải qua thời gian dài nghiên cứu thị trường Việt Nam và nhu cầu người tiêu dùng. Năm 2016, Zegal đã hợp tác và
trở thành nhà phân phối độc quyền của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Samsung – Hàn Quốc, Ltech – Trung
Quốc…
với đa dạng kiểu dáng, chủng loại, màu sắc và phong cách khác nhau.

Chúng tôi cung cấp những sản phẩm mang tên thương hiệu Zegal với chất lượng quốc tế và giá thành hợp lý, đa dạng
nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng.
Zegal cam kết mang lại cho thị trường vật liệu nội thất Việt Nam loại sản phẩm với chất lượng và công nghệ hàng đầu
thế giới.

Zegal luôn đặt chữ “TÍN” lên vị trí hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các
cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực
hiện.
Chúng tôi coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên
hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng
là thước đo thành công.
Luôn coi sự sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và dấu ấn riêng trong từng sản
phẩm, nhằm mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất.

Zegal có mục tiêu là tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất, nhằm đưa nền
kiến trúc nước nhà phát triển một cách mạnh mẽ nhất.
Chúng tôi luôn cố gắng trở thành công ty hàng đầu về lĩnh vực thiết kế nội thất, giải pháp ánh sáng thông minh hàng
đầu tại Việt Nam.
Xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp, môi trường làm việc năng động, sáng tạo cho toàn bộ nhân viên. Mỗi khách hàng
nên được hưởng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, vì vậy không gian làm việc tốt luôn cho ra những sản phẩm chất
lượng, đó là mục tiêu chính mà chúng tôi hướng đến.

II. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
1. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
Công ty CP Zegal luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao. Trong những năm gần đây, doanh số của công ty không ngừng
tăng cao. Thương hiệu Zegal đang ngày càng được nhiều đối tác và khách hàng tín nhiệm, góp phần khẳng định uy tín,
nâng cao vị thế của công ty trên thị trường.

*BÁO CÁO TÀI CHÍNH

STT

DIỄN GIẢI CHI TIẾT

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

Vốn chủ sở hữu

9.500.000.000

9.500.000.000

9.500.000.000

Tổng tài sản

29.496.025.649

34.030.867.323

33.754.904.781

Tài sản ngắn hạn

28.806.769.131

32.123.737.236

32.027.197.460

Nợ phải trả

8.960.007.118

22.433.295.850

21.520.801.363

Doanh thu

23.833.420.863

29.681.392.497

24.977.711.710

Lợi nhuận sau thuế

1.029.321.861

1.061.552.942

636.531.945

Số lượng hợp đồng đã ký

57

138

134

Tổng giá trị hợp đồng

37.781.654.000

38.902.879.237

37.372.516.465

2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, Công ty chúng tôi đã thực hiện nhiều công trình cung cấp
& lắp đặt cho nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực ngành xây dựng, từ các công trình cấp Quốc gia đến các công trình
có yêu cầu cao về kiến trúc hay mỹ thuật, đáp ứng được nhiều đặc tính kỹ thuật khác nhau, Trải qua hơn 17 năm phát
triển, Chúng tôi tự hào rằng: Công ty Zegal ngày nay có thể đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe và phong phú của thị
trường, kể cả những yêu cầu mà nhiều công ty khác hiện nay chưa dám đảm nhận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng Giám Đốc

Phó Giám Đốc Hành
Chính, Nhân Sự, Vật Tư

Phó Giám Đốc Điều Hành

Phòng Kế Toán
Tài Chính

Chuyên
Viên
Kinh Tế

Chuyên
Viên Tài
Chính

Phòng Kỹ
Thuật

Chuyên
Viên Kỹ
Thuật

Kiến
Trúc Sư

Các Tổ Thi Công

Phòng Kinh
Doanh, Dự Án

Chuyên Viên
Chăm Sóc
Khách Hàng

Phòng
Marketing

Nhóm Giám
Sát Dự Án,
Công Trình

Phòng Hành
Chính, Nhân sự

Phòng Kho

Phòng
Vật Tư

Nhân
Viên
Kho

Nhân Viên
Lễ Tân,
Hành Chính

Các Cấp Đại Lý

Phòng
IT

2.2

CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Tổng số nhân viên:67 người
Trình độ cá nhân: Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng
Chuyên gia nước ngoài: 02 người
Nhân viên hành chính – kế toán: 10 người
Chuyên viên bán hàng: 12 người
Chuyên viên âm thanh và kiến trúc sư, giám sát: 14 người
Đội ngũ công nhân thi công:
Thợ chính (Bậc 7/7): 15 người
Công nhan: ít nhất là 14 người (Phụ thuộc vào quy mô của dự án)
Tất cả nhân viên, đội ngũ kỹ thuật và đội ngũ thi công thường xuyên được các chuyên gia nước ngoài đào tạo ngắn
hạn để nâng cao chuyên môn cũng như cập nhật thêm nhiều công nghệ, vật liệu mới.
Đội ngũ nhân viên bán hàng có trình độ cao, nhiệt tình và sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của quý khách hàng. Phong
cách làm việc hiện đại, khoa học góp phần tạo nên một thương hiệu Zegal “vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”. Bất
cứ khách hàng nào khi tìm đến công ty chúng tôi sẽ được tư vấn một cách chuyên nghiệp sao cho công trình đạt hiệu
quả tối ưu nhất với mức chi phí hợp lý nhất.
Công ty còn có 2 chuyên gia nước ngoài, ngoài hỗ trợ về mặt kỹ thuật còn tạo điều kiện thuận lợi cho Zegal khi có hợp
đồng với các đối tác nước ngoài ở Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên kỹ thuật đều tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, có khả
năng đáp ứng mọi nhu cầu về thiết kế của khách hàng. Nhiều cán bộ nhân viên đã gắn bó với công ty Zegal từ những
ngày đầu mới thành lập nay họ là những nhân viên giàu kinh nghiệm và thấu hiểu sản phẩm. Ban giám đốc lãnh đạo
công ty đều là những người có bề dày kinh nghiệm về quản lý và điều hành công ty.

III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
GIỚI THIỆU CHUNG

Có mặt trên thị trường hơn 3 năm qua, công ty CP Zegal đang ngày càng nâng cao vị trí thương hiệu của mình so với
những công ty khác. Kể từ ngày thành lập, Zegal chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt các giải pháp
trang trí, ánh sáng cho không gian kiến trúc với vật liệu chủ đạo là tấm trần Barrisol; tấm trần và tấm tường bông thủy
tinh hút âm cao cấp của Hãng Ecophon – Thụy Điển.
Những sản phẩm do Zegal cung cấp đều được nhập khẩu trực tiếp với Hãng ở nước ngoài với kiểu dáng, kích thước và
màu sắc đa dạng, phong phú. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ mang lại cho các công trình nét đẹp về thẩm mỹ, đẳng
cấp về chất lượng mà quan trọng hơn nữa là những giải pháp trọn vẹn từ tính hiệu quả về thiết kế cho tới sự hoàn hảo
khi hoàn thành công trình.
Năm 2017, Zegal bắt đầu cung cấp dòng điều khiển ánh sáng thông minh của hãng Ltech. Bên cạnh đó chúng tôi cũng
kết hợp với những thương hiệu đèn Led nổi tiếng trên thế giới: Samsung – Hàn Quốc, Osram – Đức… nhằm cung cấp
hoàn thiện nhất cho mọi công trình.
Cùng với chất lượng sản phẩm tuyệt hảo, còn phải kể đến đội ngũ nhân viên, đội ngũ thiết kế kỹ thuật cũng như các
chuyên gia kỹ thuật nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm,3 năm phát triển đã cho thấy sức sống và sự vươn lên mạnh mẽ
của thương hiệu Zegal.
Trong quá trình hoạt động, với phương châm “Vì lợi ích của cộng đồng”, công ty CP Zegal luôn sẵn sàng cung cấp và đem
đến cho những không gian kiến trúc Việt của Quý khách hàng những giải pháp hiệu quả, góp phần mang lại phong cách
tinh tế, hiện đại và sang trọng cho công trình của Quý khách hàng.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ZEGAL VIỆT NAM.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘC QUYỀN

TRẦN CĂNG BARRISOL
Trần xuyên sáng (hay còn được gọi là trần căng) Barrisol của tập đoàn NORMALU S.A.S của Pháp được xem là một sản
phẩm hoàn toàn mới trong thiết kế, trang trí nội thất trần và tường.
Trần xuyên sáng là một loại trần treo, sản phẩm được cố định bằng hệ thống khung xương viền linh hoạt kết hợp với tấm
màng căng đa chất liệu và màu sắc, vì vậy có thể nói trần xuyên sáng khắc phục mọi vấn đề, đưa ra những giải pháp tối
ưu, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các Kiến trúc sư.

TRẦN XUYÊN SÁNG TRẮNG
Đưa ánh sáng vào không gian nội thất. Nguồn ánh
sáng được đặt ở trên trần Barrisol khuếch tán ánh
sáng một cách đồng đều, cho không gian nội thất
của bạn sự hài hòa và cảm giác thoải mái.

TRẦN SAO
Cung cấp bề mặt hoàn thiện, hoàn hảo và hiện đại
nhằm cải thiện và trang trí mọi không gian nội thất.

TRẦN BÓNG
Tạo nên hiệu ứng độc đáo trong cảm nhận. Không gian
trở nên kỳ diệu và sinh động hơn khi xuất hiện những
ảo ảnh của căn phòng ngay trên trần nhà.

TRẦN IN
Cho phép khả năng hiện thực hóa các hình khối 3D,
mọi ý tưởng mà bạn muốn. Bạn hoàn toàn có thể tạo
nên phong cách cho riêng mình.

TRẦN GƯƠNG
Không gian như được nhân đôi, những hình ảnh được
lặp lại một cách thú vị nhờ vào tính năng phản chiếu
của gương và đặc tính kéo căng của tấm Barrisol.

HỘP ĐÈN XUYÊN SÁNG
Nhờ công nghệ Easy Access, hộp đèn chiếu sáng có thể
được mở tự động thông qua một hệ điều khiển từ xa.
Bất kỳ nhu cầu thay đổi đèn Leds hoặc đèn huỳnh quang
đều được đơn giản hóa một cách tối đa.

TRẦN XUYÊN SÁNG MÀU
Cho phép tạo nhiều hiệu ứng về cảm quan và không gian
khác nhau nhờ sự thay đổi về ánh sáng, màu sắc, nhịp
điệu, hình ảnh động. Những điểm nhấn về không gian phụ
thuộc vào từng hệ thống chiếu sáng được cài đặt bên
trong màng xuyên sáng Barrisol.

CHỨNG CHỈ CỦA TRẦN BARRISOL

Trần căng Barrisol được chứng nhận loại A+ (điểm cao nhất) cho chất lượng
không khí trong nhà, tôn trọng quy định của luật pháp. Đảm bảo không gian an
toàn cho người dùng.

Barrisol được chứng nhận CE, phù hợp với đảm bảo sức khỏe con người và yêu
cầu an toàn khác nhau, áp dụng tại Châu Âu.

Barrisol cũng được chứng nhận UL. Đây là tiêu chuẩn an toàn dựa trên đánh giá
sản phẩm phù hợp với thị trường Mỹ và Canada.

Barrisol Normalu SAS được IMO cấp giấy chứng nhận, chứng thực khả năng lắp
đặt Barrisol trên tàu biển. Tất cả các màng Barrisol đáp ứng tiêu chuẩn A.651
của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Barrisol là thành viên của Hiệp hội xây dựng xanh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổ
chức làm việc với mong muốn các tòa nhà xanh luôn tồn tại cho tất cả mọi
người trong một thế hệ.

Hiệp hội xây dựng xanh Hội Đồng Anh thành lập nhằm khởi tạo tinh thần của
quan hệ đối tác giữa ngành công nghiệp, chính phủ và các nhóm liên quan khác
để đáp ứng nhu cầu về phát triển bền vững. Barrisol tham gia hiệp hội nhằm
đưa sản phẩm của mình vào trong xây dựng, mong muốn tạo nên môi trường
sống Xanh cho con người.

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

CÚP XUẤT KHẨU PHÁP 2016

DECIBEL D’OR
CATEGORIE MATÉRIAUX ET SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
Năm 2014

GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TỐT NHẤT – BARRISOL LUMIERE®
CHO ARCH – CH SÉC
Năm 2007

GIẢI THƯỞNG VÀNG
XÂY DỰNG EXPO – ROMANIA
Năm 2001

XÂY DỰNG
CISCA – Hoa Kỳ
Năm 1998

GIẢI THƯỞNG DANH DỰ SNAI BARRISOL STAR
SYNDICAT QUỐC TẾ DES ARCHITECTES D’INTERIEUR – PHÁP
Năm 1991

OSCAR SNAI
SYNDICAT QUỐC TẾ DES ARCHITECTES D’INTERIEUR – PHÁP
Năm 1985

ĐIỀU KHIỂN LTECH
Hiệp hội xây dựng xanh Hội Đồng Anh thành lập nhằm khởi tạo tinh thần của quan hệ đối tác giữa ngành công
nghiệp, chính phủ và các nhóm liên quan khác để đáp ứng nhu cầu về phát triển bền vững. Barrisol tham gia hiệp hội
nhằm đưa sản phẩm của mình vào trong xây dựng, mong muốn tạo nên môi trường sống Xanh cho con người.

ĐIỀU KHIỂN LTECH

HÌNH ẢNH
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
CÁC DỰ ÁN THUỘC KHỐI QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC

CÔNG TRÌNH : VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG TRÌNH : BẢO TÀNG QUẢNG NINH

CÔNG TRÌNH : HỘI TRƯỜNG CƠ SỞ CÔNG AN TP HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH : ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH : SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HCM

CÔNG TRÌNH : TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN
VIỆTNAM - VINACOMIN

CÔNG TRÌNH : NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

CÔNG TRÌNH : TỔNG CÔNG TY 798 - BỘ QUỐC PHÒNG

DỰ ÁN KHÁCH SẠN, TẬP ĐOÀN, CÔNG TY

CÔNG TRÌNH : SHERATON SÀI GÒN

CÔNG TRÌNH : FLAMIGO ĐẠI LẢI

CÔNG TRÌNH : KHÁCH SẠN NACIMEX NAM ĐỊNH

CÔNG TRÌNH : VIN SCHOOL - HẢI PHÒNG

CÔNG TRÌNH : TỔNG CÔNG TY MAY 10

CÔNG TRÌNH : CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - SSI

CÔNG TRÌNH : CÔNG TRÌNH NGÂN HÀNG Á CHÂU

CÔNG TRÌNH : NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

CÔNG TRÌNH : KHÁCH SẠN CENTRAL PALACE SÀI GÒN

CÔNG TRÌNH : ISC TRAINNING

CÔNG TRÌNH : FLC GOFL CLUB - SẦM SƠN THANH HÓA

MỤC LỤC
Thư ngỏ
THÔNG TIN SƠ LƯỢC
I.GIỚI THIỆU CÔNG TY
1.Lịch sử hình thành và phát triển
II.NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
1.NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
2.NĂNG LỰC NHÂN SỰ
2.1.CƠ CẤU TỔ CHỨC
2.2.CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN SỰ
III.CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
GIỚI THIỆU CHUNG
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘC QUYỀN
TRẦN CĂNG BARRISOL
Một số mẫu cơ bản
Những chứng chỉ của trần Barrisol
ĐIỀU KHIỂN LTECH
Một số mẫu cơ bản
IV.HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
DỰ ÁN KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
DỰ ÁN KHÁCH SẠN, TẬP ĐOÀN, CÔNG TY

