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THÔNG ĐIỆP CEO 
   Tháng 12 năm 1993 đánh dấu sự khởi nghiệp của Hà Yến. Là người mở đường và luôn luôn tiên phong trong lĩnh vực 

bếp, giặt là công nghiệp, tuy gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng chúng tôi đam mê và khao khát đem một ngành công 

nghiệp còn mới mẻ về Việt Nam. Điều đó làm cho chúng tôi sáng tạo hơn và tập trung vào sự phát triển bền vững trên 

cơ sở phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình, công nghệ hướng đến thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

   Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc thấu hiểu một cách sâu sắc nhu cầu của khách hàng cùng với kinh nghiệm lâu 

năm trong sản xuất và hoàn thành hơn hai ngàn dự án lớn nhỏ trong nước và xuất khẩu, Hà Yến cung cấp cho khách 

hàng các giải pháp hoàn chỉnh, đáp ứng mong muốn của khách hàng về chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý và dịch vụ 

chuyên nghiệp.

   Với phương châm “Các bên cùng có lợi” chúng tôi cũng luôn luôn đề cao sự hợp tác tích cực, lâu dài của các đối tác, nhà 

cung cấp và nhân viên. Họ luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi, giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, ổn định hơn trong môi 

trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

   Chúng tôi tiếp tục xây dựng nền tảng kinh doanh dựa trên sự phát triển văn hóa doanh nghiệp thân thiện, lấy sự hài 

lòng của khách hàng làm mục tiêu và liên tục mở rộng kinh doanh không chỉ ở thị trường trong nước mà còn trong khu 

vực như Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore và Úc...

   Là nhà sản xuất thiết bị bếp duy nhất xuất khẩu sản phẩm đi các nước phát triển, doanh nghiệp có nhà máy quy mô 

lớn nhất và nhà thầu có uy tín nhất trong ngành tại Việt Nam, chúng tôi cam kết gia tăng giá trị cho khách hàng bằng 

việc cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ vượt trội mong đợi của khách hàng với chi phí đầu tư hợp lý.
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Nguyễn Thị Lan Anh
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CỦA KHÁCH HÀNG

Thư cảm ơn của công ty Cổ Phần Địa Cầu

Dự án Khu nghỉ dưỡng InterContinental Sun Peninsula Đà Nẵng

Thư cảm ơn của Tập đoàn Dusit International

Dự án Khu nghỉ dưỡng Dusit Princess Moonrise Phú Quốc

Thư cảm ơn của công ty TNHH Hưng Khánh

Dự án Khách sạn CenDeluxe Phú Yên

Dự án Khách sạn Royal Lotus Hạ Long

Thư cảm ơn của công ty Cổ Phần TD

Dự án Khách sạn InterContinental Nha Trang

T   Ư CẢM ƠNH
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Tập đoàn Hà Yến gồm    công ty văn phòng tập đoàn, nhà máy tại Hưng Yên,  công ty thương mại tại 4 công ty thành viên: 1 1 2

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và  phòng dịch vụ tại Đà Nẵng với tổng cộng 300 cán bộ công nhân viên.1

Năng lực cốt lõi của Hà Yến

Ÿ  Thương hiệu tin cậy;

Ÿ  Chiến lược phát triển rõ ràng , tập trung chuyên sâu vào mảng bếp và giặt là công nghiệp

Ÿ  Am hiểu sâu sắc các kỹ thuật liên quan của ngành;

Ÿ  Kinh nghiệm sản xuất thiết bị inox tiêu chuẩn quốc tế;

Ÿ  Đủ năng lực tài chính,  cho các dự án lớn;nhân sự 

Ÿ  Các dịch vụ hỗ trợ và sau bán hàng chuyên nghiệp, đem lại hiệu quả cao cho khách hàng.

        

GIỚI THIỆU CHUNG

Mỗi năm hàng trăm nhà hàng (Âu, Á, ăn nhanh ), bếp ăn của nhà máy và trường học, bếp ăn và phòng giặt của bệnh viện, khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng... được xây mới hoặc cải tạo sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Hà Yến.

Đội ngũ bán hàng và dịch vụ của chúng tôi bao phủ tất cả các tỉnh và thành phố khắp Việt Nam với hơn đã được 2000 dự án 

hoàn thành.
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LỊCH SỬ

         12.1993 Thành lập Công ty TNHH Hà Yến.

1997 Bắt đầu sản xuất thiết bị bếp công nghiệp.

1999 Xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Campuchia (cho xí nghiệp chế biến suất ăn sân bay Pochentong của Singapore).

2003
2Chuyển đến nhà máy mới rộng 5000m  tại Cụm công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội

Ký hợp đồng cung cấp cho khu nghỉ dưỡng Sofitel Vinpearl Resort & Spa nay là khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang.

2008 Chuyển từ Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần Hà Yến.

2010 Trở thành nhà cung cấp thường xuyên thiết bị nhà bếp cho công ty M1 - Nhật Bản, chuyên lắp đặt chuỗi

nhà hàng ăn nhanh Saizeriya ở Nhật Bản và một số quốc gia châu Á.

2011 Cung cấp cho các dự án 5 sao quốc tế InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vinpearl Luxury Da Nang

tại Việt Nam.

2013 Trở thành đối tác chiến lược tại châu Á của Comet Kato - Nhật Bản.

2014 Xuất khẩu lô hàng đầu tiên cho 2 khách hàng mới: Taico và Kitazawa - Nhật Bản.

2017 3 năm liên tiếp được UBND Thành Phố Hà Nội trao tặng Cờ Thi Đua về những đóng góp tích cực 

cho sự phát triển kinh tế Thủ đô.

2018 Xây dựng thêm nhà máy Tân Hà Phát tại Hưng Yên.

   2019 Nhà máy Tân Hà Phát đi vào hoạt động.
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Trúng thầu dự án Hoiana Beach Front 5 sao do tập đoàn Rosewood quản lý.

2020 Bắt đầu xuất khẩu sang thị trường Canada & USA.

2004 Xuất khẩu đơn hàng đầu tiên sang Nhật Bản



Hà Yến là doanh nghiệp cung ứng các giải pháp toàn diện về thiết bị bếp và giặt là công nghiệp số 1 tại Việt Nam, 

hàng đầu trong khu vực với sản phẩm và dịch vụ vượt trội mong đợi của khách hàng.

Thông qua việc tạo ra môi trường làm việc hưng phấn cho người lao động và thỏa mãn mong muốn của khách hàng,

chúng tôi nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chung tay cùng cộng đồng trong công cuộc “đảm bảo vệ sinh

an toàn thực phẩm”, phát triển bền vững cho các thế hệ sau để trở thành niềm tự hào của tất cả nhà đầu tư, nhân viên

và đối tác của Hà Yến.

• Ưu tiên thỏa mãn mong muốn của khách hàng với tinh thần trung thực, tận tình, chu đáo và phong cách chuyên nghiệp;

• Nội bộ đoàn kết, nỗ lực xây dựng môi trường làm việc hưng phấn, an toàn, sạch đẹp;

Sứ mệnh

Phương châm

• Chân thành xây dựng mối quan hệ đối tác cùng phát triển;

TRIẾT LÝ  
KINH DOANH 

Đối với lãnh đạo: thẳng thắn, trung thực, cởi mở

Đối với đồng nghiệp: chân thành, hy sinh, yểm trợ

Đối với nhân viên: che chở, bao dung, nâng đỡ

Tầm nhìn
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC 
TẬP ĐOÀN
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Cung cấp nguồn lực cho các 

công ty thành viên Cung cấp giải pháp tổng thể cho

hệ thống bếp và giặt là công nghiệp

(Công ty Thương mại - dịch vụ)

CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP

 HÀ YẾN SGN

TẬP ĐOÀN HÀ YẾN

Cung cấp giải pháp tổng thể cho

hệ thống bếp và giặt là công nghiệp

Sản xuất và xuất khẩu

N   À MÁY TÂN HÀ PHÁTHVĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN



kỹ sư phát triển sản phẩm & công nghệ, 7 kỹ thuật viên kiểm soát chất lượng 

Dòng sản phẩm: Thiết bị lạnh, thiết bị gas, thiết bị điện, thiết bị bếp từ, thiết bị inox

Thị trường: Trong nước và xuất khẩu (Nhật Bản, Canada, Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Úc, Ấn Độ,...)

Năng lực

Máy móc chính: 15 máy CNC và NC

Máy móc hỗ trợ: 60 thiết bị

Năng lực kỹ thuật: 13 kỹ sư thiết kế chế tạo, 11 

Nhà máy sản xuất Tân Hà Phát: 15.000 2   m

N   À MÁY SẢN XUẤTH
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    Có tay nghề và chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, được các chuyên gia, các nhà sản xuất uy tín trên thế giới 

•  Kiểm soát chất lượng: Chặt chẽ, liên tục từ nguyên liệu, vật tư linh kiện đầu vào, trong suốt quá trình sản xuất cho đến sản phẩm đầu ra.

•  Áp dụng phương thức: Quản lý sản xuất 5S - Kaizen và hướng đến Monozukuri và Lean production của Nhật.

hỗ trợ và đào tạo, có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nổi bật

•  Lực lượng lao động: 

•  Máy móc: Hiện đại, kết hợp công cụ phụ trợ tiên tiến.

•  Nghiên cứu và phát triển công nghệ:

-  Nghiên cứu và phát triển thành công dòng bếp từ công nghiệp, sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

   Sản phẩm đạt giải thưởng của Bộ khoa học công nghệ ( VCIC) về chống biến đổi khí hậu. 

- Sản xuất thành công sản phẩm buồng khử khuẩn - Giúp diệt khuẩn trên cơ thể con người. Tham gia chiến dịch phòng chống Covid-19 

  tại Việt Nam.  Sản phẩm được lắp đặt tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội.

- Sản xuất cụm bếp nguyên khối - Đảm bảo tính thẩm mỹ và giúp tối ưu được không gian sử dụng trong các khu bếp. 

Nhà sản xuất - nhà thầu
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN/
NHÀ MÁY 

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

P. Kế hoạch & cung ứng P. Công nghệ P. Quản lý 

chất lượng

P. Hành chính 

nhân sự
P. Kế toán

Xưởng 1

11

P. Kỹ thuật

P. Cơ điện

Xưởng 2

Xưởng 3

VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN

BAN TRẢI NGHIỆM

KHÁCH HÀNG
BAN TÀI CHÍNHBAN NHÂN SỰ BAN CUNG ỨNG BAN THỊ TRƯỜNG &

MARKETING

BAN HÀNH CHÍNH & 

PHÁP CHẾ
BAN CHUYỂN ĐỔI



 MÁY MÓC SẢN XUẤT
Tên gọi sản phẩm Hình ảnh

Máy cắt Laser ENSIS 3015 AJ

Nhãn hiệu: Amada

Máy đột CNC AE 2510NT

Nhãn hiệu: Amada

Máy chấn CNC - HDS 1303

Nhãn hiệu: Amada

Máy chấn CNC -HM 1003

Nhãn hiệu: Amada

Máy Vcut 

Nhãn hiệu: Zhijin

Máy đột dập thủy lực C2500

Nhãn hiệu: Centrum

Máy chấn Amada SPH-30

Nhãn hiệu: Amada 

Máy dập li hợp 45T

Nhãn hiệu: Amada

Máy cắt ống tự động CM 400

Nhãn hiệu: Amada

STT Tên gọi sản phẩmSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Máy dập trục khuỷu 30T

Máy dập ly hợp 100T

Máy cắt thủy lực 100T

Máy chấn thủy lực APL-5513

Máy cắt góc 90 độ

Máy uốn ống thủy lực

Tiện vạn năng

Máy khoan bàn M/C

Máy cắt ống D350 

Máy hàn Argon

Máy hàn TIG Panasonic 

Hệ thống máy làm hố chậu

Số lượng

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

38
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Thiết bị lạnh

Tủ mát/Tủ đông

Bàn lạnh/Bàn đông

Bàn lạnh sandwich

Bàn lạnh salad

Thiết bị điện

Xe giữ nóng thức ăn

Quầy sấy khô bát đĩa

Tủ sấy diệt khuẩn

Thiết bị bếp

Bếp Âu/Bếp Á

Bếp nướng than nhân tạo

Rán bề mặt dùng gas/điện

Rán nhúng

Tủ cơm

Sản phẩm inox

Giá thanh/Giá phẳng

Giá trên bàn/Giá treo tường

Bàn chậu

Bàn thao tác/Bàn trung gian

Chụp hút

Sản phẩm bếp từ

Thiết bị theo Modul/Bếp Âu/Bếp Á

Thiết bị phi Modul/Bếp Âu/Bếp Á

Thiết bị khu buffet

Thiết bị để bàn

Quầy giữ nóng thức ăn

DÒNG SẢN PHẨM
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NĂNG LỰC XUẤT KHẨU

Ÿ Sản phẩm của Hà Yến có mặt trên thuộc chuỗi Saizeriya tại Nhật Bản600 cửa hàng 

Sản phẩm của Hà Yến xuất khẩu sang các nước: 

Nhật Bản, Canada, Mỹ, Ấn Độ, Australia, Singapore, Hongkong.

Trung bình mỗi tháng Hà Yến 

xuất khẩu  30 container 40'HC

Xuất khẩu từ năm 2004 đến nay

Địa điểm: Nhật Bản

Chuỗi nhà hàng Saizeriya 

Singapore

Hongkong

Canada

Mỹ

Nhật bản

Ấn Độ Úc
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Ÿ  Có hơn 80 nhân viên hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm lâu năm trong thiết kế, lắp đặt và bảo trì thiết bị bếp và giặt là công nghiệp.

Ÿ Công ty có trụ sở ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và văn phòng dịch vụ ở Đà Nẵng .

CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND

Ÿ  Cung cấp và lắp đặt các loại thiết bị bếp và giặt là cho hơn hai nghìn khách hàng là các nhà máy, trường học, bệnh viện, nhà hàng, 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam với 60% sản phẩm cung cấp được sản xuất tại nhà máy của Hà Yến.

Ÿ Hà Yến tự hào là nhà thầu dẫn đầu ở Việt Nam trong ngành bếp và giặt là công nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của Hà Yến được sử 

dụng rộng rãi tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP
HÀ YẾN SGN
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

P. Kinh doanh và 

tư vấn giải pháp 
P. Thiết kế mặt bằng P. Kế toán P. Dịch vụ khách hàng P. Dự án & Tổ chức 

thi công 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

P. Tổng hợp P. Kỹ thuật công trình

CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÀ YẾN SGN

HÀ YẾN IND/HÀ YẾN SGN
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C   Ủ TỊCHH

Nhà sản xuất - nhà thầu

thiết bị bếp và giặt là công nghiệp 

P. Thiết kế P. Dịch vụ khách hàngP. Kinh doanh và 

tư vấn giải pháp 

Giám đốc 

tư vấn giải pháp 
Nhóm Đấu thầu



Ÿ Hiểu biết và có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế hệ thống bếp và giặt là cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, nhà hàng và các 

bếp ăn căn tin cho cơ quan, nhà máy, bệnh viện và trường học...;

Ÿ Cùng với việc cung cấp các sản phẩm do nhà máy Hà Yến sản xuất, nhà thầu Hà Yến còn cung cấp những thiết bị được nhập khẩu 

trực tiếp từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như  Electrolux, Fagor...;

Ÿ Bảo trì định kì;

Ÿ Kiểm tra kỹ thuật và theo dõi;

Ÿ Cung cấp linh kiện thay thế.

Tư vấn & thiết kế

Cung cấp & lắp đặt

Dịch vụ hậu mãi

DỊCH VỤ

Ÿ Hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc với các nhà tư vấn kiến trúc, xây dựng, thiết kế và thi công cơ điện cũng như các nhà 

quản lý của các tổ chức trên.

Ÿ  Lắp đặt sản phẩm và chạy thử;

Ÿ Đào tạo hướng dẫn cho người sử dụng.
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NHÂN SỰ ĐIỂN HÌNH

Giám đốc kinh doanh và 

tư vấn giải pháp

Hơn 24 năm kinh nghiệm

về ẩm thực và vận hành thiết bị 

Ông Lê Ngọc Lân

Trưởng phòng quản lý dự án

Hơn 23 năm kinh nghiệm

Ông Kim Quang Tiến

Trưởng phòng kỹ thuật

Hơn 21 năm kinh nghiệm

Ông Nguyễn Anh Đức

Quản lý cấp cao

 Phòng thiết kế

Hơn 22 năm kinh nghiệm

Ông Nguyễn Trường Giang

Giám đốc điều hành 

Công ty TNHH Hà Yến IND

Hơn 25 năm kinh nghiệm

Ông Dương Văn Hùng

Trưởng phòng Dự án & Tổ 

chức thi công 

Hơn 10 năm kinh nghiệm

Ông Lê Thế Toàn

Trưởng phòng thiết kế

Hơn 10 năm kinh nghiệm

Ông Lê Đình Sách

Phó phòng kỹ thuật công trình

Hơn 11 năm kinh nghiệm

Ông Nguyễn Đăng Thiện

18 Nhà sản xuất - nhà thầu
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Ÿ Đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm: 5 người.

Ÿ Hàng năm công ty dành 3-5% doanh thu cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Ÿ Mô hình kinh doanh của công ty đạt giải thưởng của Bộ khoa học công nghệ ( VCIC) và Ngân hàng thế giới tổ chức.

Ÿ Hàng năm Hà Yến tổ chức trung bình 24 khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài về kỹ năng, chuyên môn bếp và giặt là công nghiệp cho cán 

bộ công nhân viên trong công ty.

Nghiên cứu phát triển

Đào tạo

Ÿ Cán bộ công nhân viên thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao về sản phẩm từ  các chuyên gia, nhà cung cấp thiết bị 

nổi tiếng trên thế giới như  Electrolux, Fagor...

NGHIÊN CỨU/ĐÀO TẠO
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BẰNG KHEN/CHỨNG CHỈ
Danh hiệu và thành tựu Hà Yến đạt được 

Ÿ Trong 3 năm liên tiếp Công ty cổ phần Hà Yến nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội vì những đóng góp cho sự phát triển 

của nền kinh tế Thủ đô.

Ÿ  Đạt giải thưởng “Đơn vị có ý tưởng xuất sắc trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu” do Bộ khoa học công nghệ (VCIC) kết 

hợp cùng Ngân hàng thế giới tổ chức.

Ÿ  Được chứng nhận hoàn thành tốt hoạt động thực hành 5S và Kaizen do TAC tổ chức và JICA hỗ trợ thực hiện.

Ÿ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015.

Giải thưởng ứng phó với 
biển đổi khí hậu 

Chứng nhận hoàn thành 5S KAIZEN 
do TAC tổ chức 

Cờ thi đua do UBND TP Hà Nội 
trao tặng

Ông Dương Văn Hùng nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.Bà Nguyễn Thị Lan Anh nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội. 
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Thiết bị lạnh

CÁC THƯƠNG HIỆU
HÀ YẾN PHÂN PHỐI 

Thiết bị sơ chế

Thiết bị bếp

Thiết bị làm bánh, làm kem

Thiết bị phụ trợ

OPTION

05

01

OPTION

03

0101

OPTION

03
OPTION

03
OPTION

03

OPTION

03
OPTION

03
OPTION

0303

05

Kho lạnh

Bàn tủ lạnh

Thiết bị làm lạnh nhanh

Bếp Á

Bếp Âu

Lò Combi

Máy rửa bát

Nồi/Chảo nghiêng

Lò nướng bánh

Máy trộn, cán bột

Máy làm kem

Chụp thông gió

Giá 4 tầng

Chậu rửa tay

Máy hút chân không

Hệ thống dập lửa

02

04

Xe tiệc nóng lạnh

Đun nước sôi

Thiết bị khác
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CÁC THƯƠNG HIỆU
HÀ YẾN PHÂN PHỐI 

Thiết bị bếp mở 

Thiết bị giặt là

Thiết bị Bar

Bếp show

Lò pizza

Bếp từ âm quầy

đặt bàn

Bếp từ âm quầy

dùng điện

Showcase

Máy say sinh tố,

quấy nước quả

Máy đá viên

Semi-Automatic

Máy pha cà phê

 Automatic

Máy pha café Brewer

Máy giặt ướt

Máy sấy

Máy là lô

Máy ép các loại

Băng tải quần áo

Máy nén khí

Máy hút chân không

08

01

07

0106

Máy vắt/chiết

xuất hoa quả

22 Nhà sản xuất - nhà thầu
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Máy giặt khô



Nhà máy Vinfast Hải Phòng

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương

Hệ thống trường quốc tế EMASI

Khu nghỉ dưỡng Regent Phú Quốc

Khu nghỉ dưỡng New World Phú Quốc

Dự án Sales Center Phú Quốc

Khu nghỉ dưỡng Tropicana Hồ Tràm

Khu nghỉ dưỡng Mercure Đà Lạt

Dự án Citadines Marina Hạ Long

Khách sạn Capella Hà Nội



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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KHU NGHỈ DƯỠNG HOIANA BEACH FRONT

Địa điểm: Nam Hội An - Quảng Nam - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2019 - 2020

25

KHU NGHỈ DƯỠNG INTERCONTINENTAL PHÚ QUỐC LONG BEACH  

Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2017-2018



KHU NGHỈ DƯỠNG PREMIER VILLAGE PHÚ QUỐC 

Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2018

KHÁCH SẠN VOCO MABELLE ĐÀ NẴNG

Địa điểm: Đà Nẵng - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2019
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VINPEARL BÃI DÀI NHA TRANG

Địa điểm: Sapa - Lào Cai - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2018

KHÁCH SẠN DE LA COUPOLE MGALLERY  SAPA BY SOFITEL

KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA VIENTIANE 

Địa điểm: Vientiane - Lào

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2015 - 2016



 KHU NGHỈ DƯỠNG VINPEARL HẠ LONG 

Địa điểm: Hạ Long - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2016

KHÁCH SẠN NOVOTEL SÀI GÒN CENTRAL 

Địa điểm: Hồ Chí Minh - Việt Nam

Xếp hạng: 4 sao

Thời gian hoàn thành: 2012
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KHÁCH SẠN APRICOT

Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2015

KHU NGHỈ DƯỠNG JW MARRIOTT PHÚ QUỐC EMERALD BAY

Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao

Thời gian hoàn thành: 2017
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KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ NẴNG PREMIER HAN RIVER 

Thời gian hoàn thành: 2013

Địa điểm: Đà Nẵng - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao 

Thời gian hoàn thành: 2017

KHU NGHỈ DƯỠNG FUSION PHÚ QUỐC

Địa điểm: Phú Quốc - Kiên Giang - Việt Nam

Xếp hạng: 5 sao 
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Thời gian hoàn thành: 2020

Địa điểm: Hà Nôi - Việt Nam

31

N   À HÀNG STEAK HOUSEH

Địa điểm: Đà Nẵng - Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2021

TRUNG TÂM VĂN HÓA ẨM THỰC & GIẢI TRÍ BÀ NÀ



BỆNH VIỆN VINMEC

Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2019

BỆNH VIỆN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2016
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N   À MÁY TOYOTA VIỆT NAM

Địa điểm: Vĩnh Phúc - Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2009

H

Thời gian hoàn thành: 2019

N   À MÁY VINFAST

Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam

H
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE

Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2014

TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ EMASSI

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2019
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Ngọn lửa tiên phong

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÀ YẾN SGN

Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: sales-hcm@hayencorp.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ YẾN
Số 3, Lô CN6 (Đường CN7), Cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm

Email: office@hayencorp.vn

CÔNG TY TNHH HÀ YẾN IND

Tầng 6, Tòa nhà Intracom, số 82 Dịch Vọng Hậu

Email: sales-hn@hayencorp.vn

Tầng 5, Tòa nhà Arrow - 40 Hoàng Việt

Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

N   À MÁY TÂN HÀ PHÁT
Đường N1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ 

Email: factory@hayencorp.vn

H

Hotline: 0856 333 638

w w w . h a y e n . c o m . v n
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