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Loại hình kinh doanh: Nhà sản xuất
Trụ sở chính: Hà Nội, Việt Nam
Nhà máy: Từ Hồ, Yên Phụ, Hưng Yên
Main Products: RO Water Purifier, Dispenser, Desalination
Water Purifier
Quyền sở hữu: Chủ sở hữu cá nhân
Tổng số nhân viên: 1600
Doanh thu: 100 triệu USD
Năm thành lập: 2006
Thị trường: Trong nước 80%; Trung Đông: 15%;
Bắc Á 5%;
Chứng nhận: ISO14001, ISO9001, Saso
Chứng nhận sản phẩm: Test Report
Thương hiệu thành công: Karofi, Korihome, Tecomen
Năng lực sản xuất: 100.000 sản phẩm/tháng
Gia công sản phẩm OEM
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TỔNG QUAN
SỨ MỆNH
Tạo ra những “giá trị khác biệt” đóng góp cho
cuộc sống “hạnh phúc” hơn của mọi người
trên “hành tinh xanh” tươi đẹp.
TẦM NHÌN 2040
Top 5 Toàn Cầu về sản phẩm và thiết bị máy lọc
nước cho gia đình.
Top 10 về điện gia dụng cao cấp.
TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ (CVP)
‣ Trở thành đối tác chiến lược của khách hàng
‣ Phát triển bền vững với khách hàng
‣ Mang lại lợi ích lâu dài cho khách hàng
‣ Cung cấp cho khách hàng giải pháp kinh doanh
hiệu quả, dựa trên giá trị sản phẩm được thiết kế
tinh tế với công nghệ thông minh.
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VỀ SẢN PHẨM & THIẾT BỊ MÁY
LỌC NƯỚC CHO GIA ĐÌNH

VỀ ĐIỆN GIA DỤNG CAO CẤP
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CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN
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Tập trung nâng cao chất lượng, hướng đến các
tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu (NSF, FDA, CE, GS,
ROHS,...) thông qua việc đầu tư vào hệ thống
quản trị, cơ sở hạ tầng, văn hóa doanh nghiệp.

Mục tiêu hàng đầu là đáp ứng nhu cầu khách
hàng về chất lượng ngày càng tăng và sự ổn định
lâu dài. Đảm bảo cho đối tác có thể kinh doanh
dài hạn, gia tăng giá trị thương hiệu và tạo ra lợi
nhuận bền vững.

Cùng với việc phát triển sản phẩm, dịch vụ sau
bán hàng được chú trọng với cơ chế vô cùng linh
hoạt, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
hàng.

Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị chuyên
nghiệp theo các tiêu chuẩn toàn cầu: ISO9001-2008,
Hệ thống Cải tiến liên tục Kaizen (5S), Hệ thống Đánh
giá (KPI), Hệ thống Quản trị Thẻ điểm cân bằng BSC,
Quản trị Khung năng lực từ Tập đoàn Hay Group…

Mô hình kinh doanh tập trung vào những dòng sản phẩm cốt lõi
thuộc lĩnh vực môi trường, mở ra cơ hội liên tục cho ra đời các sản
phẩm có giá thành phù hợp, phong phú về thiết kế, kiểu dáng cũng
như các tính năng đi kèm. Đặc biệt là có đủ nguồn lực để nghiên cứu
và phát triển các công nghệ dẫn dắt xu hướng thị trường.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
& PHÁT TRIỂN

Xuất khẩu
hàng hóa ra 16
Quốc gia
Xuất khẩu
hàng hóa ra 8
Quốc gia
Vẻ đẹp tinh tế, công nghệ thông minh

Thành lập
Công ty
cổ phần
KoriHome Việt
Nam
Thành lập
Công ty cổ
phần Karofi
Việt Nam

Thâm nhập
thị trường và
phát triển sản
phẩm máy lọc
nước biển
Thành lập công
ty Purastar

Chuyên máy lọc
nước và điện gia
dụng cao cấp

Thành lập nhà
máy sản xuất
tại Đa Tốn, Gia
Lâm, Hà Nội
Thành lập
Công ty

Vẻ đẹp tinh tế, công nghệ thông minh

Phân phối các
sản phẩm tại thị
trường Nội Địa
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Cơ cấu thị trường Xuất khẩu theo Khu vực

4%

2%
2%

TECOMEN QUA CÁC CON SỐ

6%

Tổng doanh thu Tập Đoàn qua
các năm từ 2006 đến 2017

Trung Đông

2%

Đông Nam Á
Châu Phi
Trung Á

54%

30%

Nam Mỹ
Caribe
Nam Á
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Đơn vị tính: Tỷ đồng
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CÔNG TY CỔ PHẨN KAROFI VIỆT NAM
Kể từ khi thành lập đến nay, máy lọc nước thông minh Karofi chuẩn
Quốc gia là máy lọc nước uống trực tiếp, tiên phong về công nghệ,
dẫn đầu về chất lượng. Karofi đã có những bước phát triển mạnh
mẽ và khẳng định được vị thế của mình tại thị trường Việt
Nam, vươn tầm Quốc tế.
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CÔNG TY CỔ PHẦN KORIHOME VIỆT NAM
KoriHome là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm điện
gia dụng cao cấp và máy lọc nước RO cao cấp như: Nồi cơm điện, quạt điện, bếp
từ, bếp hồng ngoại, nồi chiên không khí, máy xay sinh tố, máy nấu soup đa năng,
máy sưởi, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy lọc nước cao cấp tích hợp
nóng lạnh.
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CÔNG TY CỔ PHẦN PURASTAR
Công ty Cổ phần PuraStar là đơn vị thành viên
của Tập đoàn Tecomen. Ngành nghề sản xuất
kinh doanh chính là sản xuất lắp ráp hệ thống lọc
nước công nghiệp và máy lọc nước biển, nước
mặn, nước lợ. Phân phối sản phẩm linh kiện và
thiết bị lọc nước tinh khiết dùng trong gia đình,
văn phòng, cơ quan, trường học, dây chuyền sản
xuất nước tinh khiết. Đặc biệt Purastar là đơn vị
tiên phong trong lĩnh vực cung cấp máy lọc nước
biển thương hiệu Purastar
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH OEM
Tập trung vào sản xuất sản phẩm máy lọc nước RO đáp ứng theo nhu cầu đa
dạng của khách hàng và cung ứng các linh kiện về sản phẩm máy lọc nước
RO gia đình, máy bán công nghiệp, công nghiệp, máy lọc nước biển.
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SẢN PHẨM MÁY LỌC NƯỚC
GIA ĐÌNH & VĂN PHÒNG
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SẢN PHẨM MÁY LỌC KHÔNG KHÍ, MÁY LỌC NƯỚC BIỂN
& MÁY LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP
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05
SẢN PHẨM ĐIỆN GIA DỤNG
CAO CẤP
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05
SẢN PHẨM
LINH KIỆN
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NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

TỶ TRỌNG NGÂN SÁCH

5%
ĐẦU TƯ CHO R&D

DOANH THU

• TRIẾT LÝ, VAI TRÒ R&D

• CÁC HOẠT ĐỘNG R&D TRỌNG TÂM

Nghiên cứu, thiết kế và phát triển các
sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thị
trường nhằm thỏa mãn khách hàng.

Thiết kế sản phẩm mới, độc đáo,
khác biệt. Kiện toàn sản phẩm, cải
tiến về công nghệ.

Nghiên cứu, cập nhật phát triển tính
năng, công nghệ mới nhất theo xu
hướng.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
mới tạo nên các sản phẩm tiện nghi,
mang lại nhiều giá trị cho người sử
dụng và doanh nghiệp.

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm
phù hợp xu hướng thị trường, thỏa
mãn các nhu cầu.

Nghiên cứu, phát triển quá trình.
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MỤC TIÊU
MÁY LỌC NƯỚC
TECOMEN TỰ THIẾT KẾ

• TRIẾT LÝ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

• ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Với triết lý "Đơn giản là sự tinh tế
cuối cùng", Tecomen hướng đến
mục tiêu thiết kế ra các sản phẩm
với vẻ đẹp “Tinh tế” và sử dụng các
“công nghệ thông minh” mang lại
tiện ích lớn nhất cho khách hàng.

Hướng tới 100% sản phẩm Máy lọc
nước đều do Tecomen tự thiết kế.
Định hướng kinh doanh thiết kế
như 1 nhà cung cấp cho những
công ty khác.
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

• TRIẾT LÝ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, an toàn. Sản xuất ra sản phẩm chất lượng tốt nhất, giá

• TIÊU CHÍ
- Lấy con người làm trung tâm, định hướng vào khách
hàng để cải tiến liên tục.
- Đặt mục tiêu chất lượng sản phẩm là số 1, chú trọng
công tác phát triển sản phẩm mới.

• CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
- Luôn coi trọng việc sản xuất ra sản phẩm có chất
lượng tốt nhất bằng việc áp dụng hệ thống Quản lý Chất
lượng ISO 9001-2015, với 100% sản phẩm được kiểm tra
trước khi đến tay Khách hàng.

• DÂY CHUYỀN, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT,
NGUỒN VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU
Con người
- 100% người lao động được đào tạo hội nhập về Nội
quy, An toàn lao động, Phòng chống cháy nổ, 5S… và
chuyên môn
- 80% Công nhân lao động đạt trình độ đa kỹ năng
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NGUYÊN VẬT LIỆU

THIẾT BỊ SẢN XUẤT

HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
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BẢO CHỨNG
CHẤT LƯỢNG
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KHÁCH HÀNG
• CAM KẾT CHẤT LƯỢNG & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt
nhất với giá cả cạnh tranh nhất theo tiêu chí Good
quality-Best price-Best service.

RO Filmtec DOW - USA
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CAM KẾT DỊCH VỤ
Đội ngũ dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp, từ
giao hàng đến bảo hành sản phẩm
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KHÁCH HÀNG
50 khách hàng thường xuyên
giao dịch tại gần 20 Quốc gia trên
khắp thế giới

MỤC TIÊU 2017 SẼ PHÁT TRIỂN MỞ
RỘNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VỚI

KAZKAHSTAN

KAZAKHSTAN

MEXICO

PAKISTAN

KENYA
CUBA

KHÁCH HÀNG CHÂU Á

IRAN

KHÁCH HÀNG CHÂU PHI
EGYPT

SAUDI
ARABIA

INDONESIA
UNITED
ARAB
EMIRATES

MYANMAR
(BURMA)

ETHIOPIA

MYANMAR

YEMEN

ANGOLA

VIETNAM

CAMBODIA

PHILIPPINES

ETHIOPIA

KHÁCH HÀNG CHÂU MỸ

KENYA

ARGENTINA

KHÁCH HÀNG TRUNG ĐÔNG
YEMEN

CUBA

ANGOLA

MEXICO

UAE
SAUDI ARABIA
EGYPT
IRAN

ARGENTINA

CAMBODIA
PAKISTAN
KAZAKHSTAN

MALAYSIA

INDONESIA
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HẢI PHÒNG

HÀ NỘI

Hơn 300 khách hàng là các
công ty kinh doanh lĩnh vực
máy lọc nước và điện gia dụng

Hơn 150 Nhà phân phối tại
tất cả các tỉnh thành trên
toàn quốc.

HUẾ
ĐÀ NẴNG

5,000

Hơn 5,000 điểm bán
khắp cả nước

Á

Trên 80% độ phủ tại các chuỗi
siêu thị điện máy lớn nhất

HỒ CHÍ MINH
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TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Tạo ra sản phẩm mang lại lợi ích cho
cộng đồng.
Đóng góp vào sự phát triển kinh tế
xã hội, phát triển con người.

Nâng cao đời sống của CBCNV, tạo
ra nhiều việc làm và quan tâm chăm
lo đến cuộc sống của CBNV.

Sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên
thiên nhiên, hoạt động sản xuất
thân thiện môi trường.

Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm
chung với xã hội.

Tài trợ/tham gia các hoạt động xã
hội hữu ích: bảo vệ môi trường, hỗ
trợ các hoàn cảnh khó khăn.
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QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI
CỘNG ĐỒNG
Xây dựng & triển khai các
hoạt động thiện nguyện.
Thân thiện, tạo mối quan
hệ tốt đẹp với cộng đồng tại
nơi lưu trú và nơi công tác.
Trợ giúp cộng đồng một
cách tự nguyện.

Tôn trọng các quy định,
luật lệ/ văn hoá tại địa
phương/đất nước.
Bảo vệ môi trường trong
khu vực sản xuất, làm việc
và sinh sống.

CHƯƠNG TRÌNH CSR TIÊU
BIỂU
Chương trình “Tận tâm
vì Tương lai Việt” được
thực hiện với sự phối hợp
của Viện Sức khỏe Nghề
nghiệp và Môi trường
(Viện SKNN&MT), Bộ Y tế.

MỤC TIÊU
Chia sẻ một phần ngân
sách, mang nguồn nước
tinh khiết miễn phí đến
những điểm nóng ô nhiễm
nước, nơi những người
dân nghèo, đặc biệt là trẻ
em không có điều kiện tiếp
cận với nước sạch.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

XÂY ĐẮP NIỀM TIN

Với sứ mệnh “tạo ra
những giá trị khác biệt
đóng góp cho cuộc
sống hạnh phúc hơn
của mọi người trên
hành tinh xanh tươi
đẹp”.
Định
hướng
chiến lược phát triển

lâu dài và bền vững của
Tecomen vừa đáp ứng
mục tiêu phát triển con
người, đồng thời duy
trì sự ổn định và phát
triển của môi trường tự
nhiên.

Tập trung vào định
hướng sản xuất sản
phẩm máy lọc nước làm
cốt lõi, giúp xử lý các
nguồn nước ô nhiễm
mang lại nguồn nước
sạch cho cộng đồng.
Hướng đến giáo dục tư
duy cho người dân thuộc
các khu vực có nguồn
nước ô nhiễm về việc sử

dụng nước sạch, đảm
bảo sức khỏe thông qua
các chương trình CSR.
Xây dựng hệ thống sinh
thái - sạch - đẹp tại khu
vực nhà máy sản xuất
với cảnh quan nhiều cây
xanh.
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TẦM NHÌN QUYẾT THẮNG

Sử dụng các thiết bị máy
móc hiện đại, luôn đáp
ứng được tiêu chuẩn khí
thải, chất thải an toàn
nhằm tạo ra một môi
trường xanh, thân thiện.

Các sản phẩm được thiết
kế tính năng tiết kiệm
năng lượng, mang lại giá
trị hữu ích cho người sử
dụng, tăng lợi thế cạnh
tranh cho khách hàng tạo
sự phát triển bền vững.

Thường xuyên tổ chức
phong trào thi đua cải
tiến sáng tạo để tăng
hiệu quả sản xuất, sử
dụng nguyên, nhiên
vật liệu xanh góp phần
hạn chế sự cạn kiệt tài
nguyên thiên nhiên.

Đội ngũ nhân viên
thường xuyên được đào
tạo phát triển nâng cao
năng lực bản thân và
tinh thần ham học hỏi.
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p tinh tế, công nghệ thông minh

TECOMEN GROUP
ĐC: Tầng 5-6, Tòa nhà HUDLAND Tower, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoang Mai, Hanoi,
Tel: (+84) 247 3028777 | Fax: (+84) 243 628 4430 | Email: Oversea@tecomen.com
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