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Thư ngỏ
Kính gửi Quý Khách hàng.

Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ kỹ thuật Song Minh Long là doanh nghiệp được cấp
phép trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:
+ Cung cấp máy móc thiết bị công nghiệp: Ngành đóng tầu, khai khoáng, ngành xi măng.. và các ngành công nghiệp nặng khác
+ Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp
+ Thi công lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp
+ Cung cấp phụ tùng thiết bị công nghiệp: Phụ tùng chính hãng Komatsu, Kawasaki, Kobelco, Atlascopco, CAT..
+ Cung cấp vật tư công nghiệp: 
            *Vật tư cơ khí
            - Thủy lực khí nén: bơm, xilanh, ống thủy lực, hệ thống van CKD, REXROTH, FESTO, SIMPLEX, PACKER, 
               GATES, ALFAGOMMA, SEW.
            - Khớp nối, bánh răng, hộp số thủy lực khí nén: RINGFEDER, REXROTH, FENDER, ROTEX, FALK, BOWEX, SEW
            - Băng tải, hệ thống băng truyền dẫn, dây Curoa công nghiệp: OPTIBELT, DONGIL, NIXON, BANDO, MITSUMISHI
            - Thiết bị nâng hạ, cần cẩu xe nâng, phụ tùng xe vận tải, cẩu nâng hạ: MGA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, CAT
            - Các máy dùng cho sửa chữa: Máy hàn, máy cắt, máy gia công cắt gọt, nối, gia công ống
            - Các sản phẩm gia công cơ khí chính xác
            - Dụng cụ máy cơ khí, thiết bị cầm tay, vật tư phụ trợ
            * Vật tư ngành điện, điện tử, điện nước chiếu sáng
             - Cung cấp thiết bị điện các hãng: SCHNEIDER, OMRON, AUTONICS, MITSUBISHI, SIEMENS, TEND, MAX
             ESITAS ELECTRIC, ESIT ELECTRIC, FANDOX ELECTRIC -Cung cấp thiết bị vật tư điện: điện chiếu sáng công 
             nghiệp, dân dụng, thiết bị cơ điện, điện điện tử, cảm biến, thiết bị đóng cắt, tủ bảng thang máng cáp, dây dẫn điện.
            - Các vật tư phụ ngành điện: dụng cụ sửa chữa điện, thiết bị đo đếm, cảm biến, thiết bị cầm tay, vật tư phụ khác
            - Cung cấp vật tư lắp đặt đường ống nước, van vòi và vật tư phụ trợ
+ Cung cấp lắp đặt các thiết bị điện trung thế:  Lưới điện 24 KV-40.5 KV các thiết bị điện như: Tủ máy cắt, Tủ dao chì 
Tủ RMU, LBS, DS, Tủ tụ bù trung thế, lập sơ đồ thi công lắp đặt thiết bị trung thế.
+ Cung cấp các sản phẩm về bảo hộ lao động: Giầy, mũ, găng tay khẩu trang, thiết bị che chắn và các thiết bị bảo hộ khác



																																																																																CHÍNH	SÁCH	CHẤT	LƯỢNG
Sự thành công của Công ty dựa trên tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu không ngừng của mỗi 
người, mỗi bộ phận. Công ty đòi hỏi mỗi cán bộ phải thông hiểu và tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách 
chất lượng này.

                      Phương châm” Hợp tác cùng phát triển”
Từ khi thành lập tới nay tập thể CBCNV Công ty chúng tôi không ngừng phấn đấu để trưởng thành
 về mọi mặt, triển khai nhiều hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ có uy tín, chất lượng được 
 khách hàng tín nhiệm.

Với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, phạm vi hoạt động rộng, mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp,
 công ty có khả năng cung ứng nhiều loại vật tư, thiết bị thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

Sự hài lòng của quý khách hàng là sự thành công của Công ty chúng tôi, chúng tôi hi vọng Quý
khách hàng ngày càng lớn mạnh để chúng tôi phục vụ tốt hơn 

Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để trở thành đối tác tin cậy
của tất các khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho khách hàng
những lợi ích và giá trị cao nhất.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng, các đối tác bạn bè và rất mong nhận được sự hợp
tác giúp đỡ và ủng hộ của quý vị trong thời gian tới.



Sản phẩm: Thủy lực khí nén CKD, REXROTH, FESTO,   
SIMPLEX, PACKER,GATES, ALFAGOMMA, SEW

  Pneumatic Air Cylinders

Air Valve



Sản Phẩm: Van, Van xả, bộ lọc khí, xilanh thủy lực: ORION
AIRTAC, MINDMAN  



Sản phẩm: Ống cút nối thủy lực: ALFAGOMMA, PACKER, 
GATES...
 



Sản phẩm: lọc, lọc khí, lọc dầu, tấm lọc Kobelco, Fusheng
Donaldson, CAT..  



Sản phẩm: Máy công cụ



Sản phẩm: Dụng cụ cầm tay



Sản phẩm: Làm kín, gioăng phớt, tết chèn..



Sản phẩm: Electrical Spare Parts



Sản phẩm: Thiết bị đo đếm, dụng cụ cầm tay



Sản phẩm: Hand Tools



Sản phẩm: Bảo hộ lao động



Giám Đốc
PHẠM LƯƠNG TRÌNH

Phó Giám Đốc
HÀ THANH HẢI

Phòng
Kế toán

Phòng
TCHC Tiền lương

Phòng
Kinh Doanh

Phòng
Kỹ thuật, vật tư

Bảo hành

Kho
Hàng hóa

Kho
Vật tư

DĐ:0906224468

DĐ0989080525

CHIẾN	LƯỢC	PHÁT	TRIỂN

        Để Công ty phát triển bền vững và xứng đáng với niềm tin của các đối tác, Công ty Cổ phần
đầu tư & dịch vụ kỹ thuật Song Minh Long luôn coi trọng chất lượng, xây dựng uy tín, thương
hiệu và trân trọng sự hợp tác, phát triển trên mọi phương diện. TECHSCO định hướng đầu tư
chuyên sâu vào những lĩnh vực :
�       Chinh phục khách hàng bằng sự chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, tiến độ và hiệu quả
thực hiện dự án.
�       Xây dựng một doanh nghiệp giàu chất xám trên nền tảng tri thức và ứng dụng khoa học
công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
�        Phát triển hoạt động kinh doanh TECHSCO đa ngành, đa lĩnh vực trong đó lấy lĩnh vực
cung cấp thiết bị điện, tủ bảng điện, vật tư, thiết bị máy móc làm chủ lực.
������������Kết hợp với những đối tác trong và ngoài nước để hợp lực tạo ra sức mạnh, khai thác
những tiềm năng trong nước.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Sơ đồ tổ chức:


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

