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LỜI CHÀO CỦA GIÁM ĐỐC

Kính gửi quý khách hàng,

Công ty Công nghiệp Bắc Hải xin gửi lời tri ân sâu sắc tới sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian qua. Là 

một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bao bì, chúng tôi chuyên sản xuất, in ấn, kinh doanh, xuất nhập 

khẩu bao bì nhựa công nghiệp: bao bì PP, BOPP/PP, PE, HDPE, bao bì màng ghép phức hợp đa lớp 

OPP/PE/CPP/MCPP,MPET/PA,...

Thành lập năm 2003, công ty Bắc Hải đang trên đà lớn mạnh và phát triển mở rộng quy mô sản xuẩt, chúng tôi có 

tổng cộng 3 nhà máy: hai nhà máy sản xuất tại Bình Giang, tỉnh Hải Dương và một nhà máy tại Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh.

Với tổng diện tích ba nhà máy là 50.000m2, sản lượng bao bì PP là 500 tấn/tháng (tương đương 6 triệu sản phẩm) 

và 100 tấn sản phẩm bao bì mềm cùng với đội ngũ  nhân  viên,  chuyên  gia,  công  nhân  có  kinh  nghiệm  và  

chuyên  môn  cao, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng không chỉ các sản phẩm chất lượng cao mà còn 

là dịch vụ hoàn hảo.  Với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, chúng tôi muốn được liên doanh, liên kết với các doanh 

nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước.

Đến với Bắc Hải, Quý bạn hàng đã tìm được một địa chỉ tin cậy để có được sản phẩm bao bì chất lượng cao, cùng 

chia sẻ lợi ích và cùng phát triển.

Trân trọng!

Giám Đốc

GREETINGS FROM OUR DIRECTOR

Dear valued customers,

We, Bac Hai Corporation, would like to sincerely thank you, our valued customers, for doing business with us over the 

past  time.  Being  one  of  the  leading  companies  in  packaging  industry,  we  major  in  producing,  printing,  trading, 

importing and exporting industrial plastic packaging bags: PP, BOPP/PP, PE, HDPE products, Flexible plastic "lm 

packages OPP/PE/CPP/MCPP/MPET/PA etc...

Since establishment in 2003, Bac Hai Corp. has been developing and expanding its manufacturing scope with two 

factories in Binh Giang District, Hai Duong Province and one factory in Thuan Thanh District, Bac Ninh Province.

With a total factory area of nearly 50,000 square meters, we can deliver a capacity of 500 tons of PP bags per month 

equivalent to 6 million products) and 100 tons of Flexible plastic "lm packages per month. With our skillful and 

experienced workers, experts and employees, we assure to provide our customers with high quality products and 

perfect after-sales services.  For the purpose of improving export activities, we would like to partner and cooperate 

with enterprises and organizations domestically and internationally.

Trading with Bac Hai Corp. you have found a reliable supplier for high quality packages and for mutual bene"ts as 

well as sustainable development.

Sincerely Yours,

Director

Nguyen Thang Loi
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ỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ISTORY

2012 - Nhà máy tại Bắc Ninh đã hoạt động đạt 70% 

công suất. Doanh số ổn định trung bình 1 tháng là 

3 tỷ đồng, dự kiến doanh số đạt 5 tỷ/tháng bắt đầu 

từ tháng 7 năm 2012

2008 - Công ty mở rộng quy mô sản xuất bằng 

việc mua sắm thêm máy móc thiết bị và mở rộng 

nhà xưởng tại Hải Dương

2007 - Công ty Bắc Hải xây dựng nhà máy số 1 tại 

KM 34, quốc lộ 5, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải 

Dương với diện tích 10.000 m2 cho việc sản xuất 

bao bì PP 

2003 - Công ty Bắc Hải ra đời là một xưởng sản 

xuất nhỏ tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.

2003 - Bac Hai Corp. was established as a small 

manufacturing workshop at Da Ton Commune, Gia 

Lam District, Hanoi.

2011 - Tháng 8 năm 2011, nhà máy số 3 với công 

suất thiết kế 300 tấn/tháng đã ra đời và hoạt động 

tại Bắc Ninh góp  phần nâng  cao  năng  lực  sản 

xuất của công ty

2007 - Bac Hai Corp. built Factory No.1 at KM 

No.34, National Road No.5, Hung Thinh Commune, 

Binh Giang District, Hai Duong Province, with the 

total area of 10,000 square meters for producing 

PP products.

2009 - Tháng 5 năm 2009, công ty xây dựng nhà 

máy số 2 tại Cụm Công Nghiệp Tráng Liệt, Bình 

Giang, Hải Dương với diện tích 20.000 m2

2009 - In May, Bac Hai Corp. built Factory No.2 with 

a total area of 20,000 square meters at Trang Liet 

Industrial Zone, Binh Giang District, Hai Duong 

Province

2008 - Bac Hai Corp. expanded its manufacturing 

scope by equipping more machines and appara-

tuses as well as increasing factory area in Hai 

Duong Province

2011 - In August, Factory No.3 with a designed 

production capacity of 300 tons per month was 

built in Bac Ninh Province. The factory has been 

running and helps improve production capacity of 

the whole company.

2012 - The factory No. 3 has been running up to 

70% of its production capacity. Monthly turnover 

of this factory has gained 3 billion VND; it is 

expected to reach 5 billion VND at the beginning 

of July 2012.

In the history of Bac Hai Corp.
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TẦM NHÌN

Bắc Hải mong muốn trở thành một nhà sản xuất 

bao bì chuyên nghiệp bằng nỗ lực lao động sáng 

tạo trong kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng 

hài lòng, đóng góp một phần nhỏ bé để xây dựng 

một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn đồng thời 

đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện 

phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy 

đủ về vật chất, phong phú về tinh thần

SỨ MỆNH

Bắc Hải phấn đấu trở thành công ty hàng đầu 

trong lĩnh vực bao bì công nghiệp, luôn mang lại 

những sản phẩm tốt nhất vì lợi ích của khách hàng 

và hoạt động cho lợi ích cộng đồng. 

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy khách hàng làm trọng tâm. Bắc Hải cam kết 

thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Bắc Hải 

lấy tín nhiệm khách hàng làm mục đích hoạt động. 

Chúng tôi cam kết giao sản phẩm chất lượng tốt 

nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất, giá cả cạnh tranh. 

Chúng tôi sử dụng những chính sách linh hoạt đối 

với các biến động của thị trường

Luôn luôn năng động sáng tạo, chúng tôi tạo 

dựng môi trường làm việc thoải  mái,  chuyên  

nghiệp  để phát huy hết khả năng của từng cá 

nhân,  tạo dựng một đội ngũ nhân sự nhiệt tình, 

sáng tạo và luôn làm việc hết mình vì sự phát triển 

bền vững và lâu dài của Công ty.

VISION

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC / ORGANISATION CHART 

ĐỘ PHỦ THỊ TRƯỜNG / MARKET COVERAGE 

XUẤT KHẨU / EXPORTING THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC  / DOMESTIC MARKET

Bac Hai  Corp. expects to develop itself to a profes-

sional packages producer by combining innova-

tive techniques and modern technology with 

e4orts of every sta4, employee and expert, to 

satisfy its customers and to contribute to build up 

a better community as well as prosperity for its 

members. 

MISSION

Bac Hai strives to be one of the best industrial 

packaging makers, produces best product for the 

customer’s bene6t and contribute to the commu-

nity

CORE VALUES

Bac Hai Corp. is a customer-focused organization. 

Bac Hai Corp. commits to satisfy every customer 

with the company’s products and aims at gaining 

ultimate trust from its customers. 

We commit to deliver the best quality products 

with excellent after-sales services and the most 

competitive price for our customers. We always 

have 7exible pricing policies for our customers 

during the time of market versatility.

We highly appreciate 7exibility and innovation, 

hence we try to build up the most active and 

professional working environment for every 

individual to promote their abilities for the sustain-

able development of the whole company.

development of the company

PHÒNG KẾ HOẠCH KD
PLANNING DEPARTMENT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF MANAGEMENT

BAN KIỂM SOÁT
BOARD OF SUPERVISORS

BAN GIÁM ĐỐC
BOARD OF DIRECTORS

P. KẾ HOẠCH KD
SALES DEPARTMENT

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
FINANCE & ACCOUNTING DEPT.

PHÒNG HCNS
HUMAN RESOURCES DEPT.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
MANUFACTURING FACTORIES

PHÒNG R&D
R&D DEPARTMENT

P. MARKETING
MARKETING DEPARTMENT

PHÒNG KỸ THUẬT CN
TECHNOLOGY TECHNIQUE DEPT.

PHÒNG XNK
IMPORT-EXPORT DEPARTMENT
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ  

Tổng số nhân viên:

Bộ phận gián tiếp:

Bộ phận sản xuất:

350 người

50 người

300 người

CÁN BỘ CHỦ CHỐT / KEY PERSONS

Bắc Hải chúng tôi là tập thể mạnh gồm đội ngũ nhân viên 

giàu kinh nghiệm, các chuyên gia được đào tạo tại nước 

ngoài và công nhân lành nghề sản xuất ra các sản phẩm 

chất lượng cao

HUMAN RESOURCES

Total employees:

O2ce unit:

Manufacturing unit:

350 

50 

300

Bac Hai is proud to be a strong and collective group with 

experienced sta4s, overseas trained experts and skillful 

workers, continuously deliver high quality products to our 

customers. 

Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng kinh doanh NM Số 1,2

Ông Phạm Tiến Dũng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội 

chuyên ngành công nghệ chế tạo máy. Ông đã từng đảm 

nhiệm các vị trí chủ chốt như: Giám Đốc điều hành, trưởng 

phòng kinh doanh của các tập đoàn sản xuất kinh doanh 

dược phẩm lớn tại Việt Nam.

Mr. Dzung graduated from Hanoi University of Technology, 

majoring Machinery manufacturing. He has been taking 

key positions such as Managing Director, Head of Depart-

ment of Sales in some big Pharmaceutical Manufacturing 

Groups in Vietnam.

Mr. Pham Tien Dzung - Sales Manager Factory No.1,2

QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bắc Hải tự hào là công ty có nền văn hoá riêng, đặc sắc 

được hình thành từ khi công ty ra đời.

Chúng tôi chia sẻ niềm tin và hệ thống giá trị của các thành 

viên. Văn hóa Bắc Hải là món ăn tinh thần, là sân chơi tuyệt 

vời, nguồn cổ vũ và là niềm tự hào của người Bắc Hải. 

Chính sách đãi ngộ và thăng tiến của công ty đảm bảo tiêu 

chí: tương xứng với kết quả công việc, cạnh tranh theo thị 

trường, công bằng và minh bạch. 

Bac Hai Corp. is proud to be the company of particular and 

special culture which was formed from the very beginning 

of the company.

At Bac Hai Corp., we promote the shared trust and norms of 

our members together. Our culture is regarded as the 

moral remedy, excellent playground and pride of every Bac 

Hai Corp.’s employee.

We have incentive policies and promotion criteria which 

meet the following points: In accordance with personal 

FOCUS ON OUR EMPLOYEES

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Bên cạnh việc đầu tư và phát triển chuyên môn, Bắc Hải 

khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhân 

viên được nâng cao năng lực thông qua tự học và trao đổi 

tri thức.  

Đối với cấp quản lý, Bắc Hải xây dựng các chương trình đào 

tạo riêng như Leadership Building - cung cấp các kỹ năng 

mềm; các khóa đào tạo ngắn hạn

Employees are encouraged and always given opportunities 

to self improve by attending training courses, self study 

and knowledge sharing. 

At management level, Bac Hai Corp. builds up speci�c 

training courses such as Leadership Building which equip 

middle-level managers soft management skills and other 

short-term training courses.

TRAINING POLICY

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ VÀ XÃ HỘI

Công đoàn công ty Bắc Hải có nhiệm vụ phát triển và gìn 

giữ văn hóa.  Hàng năm, công đoàn công ty luôn tổ chức 

các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm mang lại cho người 

Bắc Hải một cuộc sống tinh thần phong phú, sự gắn bó với 

công ty, tin tưởng vào tương lai cùng thành công với Bắc 

Hải.

Bac Hai Corp. Union is responsible for developing and 

maintaining the company's culture.  Annually, the union of 

the company often organizes cultural and sportive activi-

ties to provide good spiritual life for employees as well as to 

improve the loyalty of employees with the company, the 

faith on the success of Bac Hai Corp. in the coming years.

SOCIAL ACTIVITIES

CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TÔI / OUR PEOPLE  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP / CORPORATE CULTURECON NGƯỜI / OUR PEOPLE
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Ông Thân Sỹ Sơn - Trưởng phòng quản lý sản xuất

Ông Thân Sỹ Sơn có hơn mười năm học tập về ngành in ấn 

tại học viện in ấn Matxcova, Nga. Ông hiện đảm nhận vị trí 

Trưởng phòng Quản lý sản xuất tại nhà máy số 3.

Mr. Than Sy Son - Production Manager

Mr.  Son  has  more  than  10  years  of  working  experience  

in printing at Moscow Institute of Printing. Currently, Mr. Son 

is responsible for managing production activities at Factory 

No. 3

Ông Bùi Thanh Quý - Trưởng phòng kinh doanh NM Số 3

Mr. Bui Thanh Quy - Sales Manager Factory No.3

Ông Bùi Thanh Quý tốt nghiệp Đại học Thương mại và có 

kinh nghiệm về ngành bao bì từ năm 2003. Hiện nay ông 

đảm nhận vị trí Trưởng phòng kinh doanh Nhà Máy Số 3.

Mr Quy graduated from Vietnam University of Commerce. 

He has experience in packaging industry since 2003. He is  

Sales Manager for Factory No. 3.



NĂNG LỰC SẢN XUẤT / PRODUCTION CAPABILITIES

Kho thành phẩm / Product Warehouse

NHÀ MÁY SỐ 1, 2 / FACTORY NO. 1, 2 

Máy tráng / Film Laminating Machine

Máy tạo chỉ / Plastic Tape Extruder Machine

Cuộn vải PP / PP Woven Loom

Máy dệt / Circular Loom Machine

SẢN XUẤT / PRODUCTION

Máy in cuộn / Flexo Printing Machine
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Các nhà máy của Bắc Hải đều được trang bị các máy móc 

và dây chuyền sản xuất hiện đại của nước ngoài như 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan

Các dây chuyền chính bao gồm:

- Dây chuyền sản xuất bao bì PP

- Dây chuyền sản xuất bao bì phức hợp

Công ty đang tiếp tục đầu tư thêm hệ thống máy móc 

hiện đại để tăng công suất và nâng cao chất lượng sản 

phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong 

nước và mở rộng xuất khẩu

Every factory of Bac Hai Corp. is equipped with modern 

machines and production chains imported from China, 

Korea and Taiwan.

The main production chains include:

- PP packaging production chain

- Flexible plastic  lm package production chain

Bac Hai Corp. is continuously investing into modern 

machinery system to increase its production capacity 

and improve quality to meet customer’s demand 

domestically and internationally.

Máy in ống đồng chồng màu tự động / Gravure Printing Machine

Máy ghép khô / Dry Laminating Machine Máy chia cuộn cao cấp tự động / Slitting Machine

Máy hàn 3 biên / Three Side Seal Bag Making Machine Máy hàn 3 biên / Three Side Seal Bag Making Machine

Máy in ống đồng chồng màu tự động/Gravure Printing Machine

NĂNG LỰC SẢN XUẤT / PRODUCTION CAPABILITIES NĂNG LỰC SẢN XUẤT / PRODUCTION CAPABILITIES

NHÀ MÁY SỐ 3 / FACTORY NO. 3

Máy hàn 3 biên - túi đứng, túi đứng liền đáy, túi đứng zipper

Máy hàn lưng, hàn 4 biên Automactic Center Seal Bag and Four Side Seal Bag Making Machine

Three Side Seal, Stand-up Pouch, Single-Web Standing Pouch, Zipper Seal Bag Making Machine

NHÀ MÁY SỐ 3 / FACTORY NUMBER 3
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Bao bì nhựa PP dệt được sử dụng 90% trong các ngành  công  

nghiệp  đặc biệt là đóng gói các sản phẩm nông nghiệp, thức 

ăn chăn nuôi, xi măng, chế  biến  khoáng sản, hóa chất, vật 

liệu xây dựng.

PP woven packages are used 90% in most of industries, 

especially in packing agricultural products, animal feeds, 

cement, mineral processing, chemicals and construction 

materials.

Bao PP dệt tráng keo PP / PP Woven Packages with PP glue laminating

Product structure:   PP Woven package + PP glue 

Flexo printing technology is used for this package structure.

Target customers: Used in packages containing rice seeds, 

fertilizers, cattle food, etc

Bao bì màng ghép phức hợp hay còn gọi là bao bì nhựa 

mềm màng &lm cao cấp ghép nhiều lớp được dùng làm bao 

bì cho hàng hóa cao cấp như cà phê, bánh, kẹo, mì ăn liền, 

thực phẩm cao cấp, mỹ phẩm, dược phẩm, xà bông, diệt sâu 

bọ, hải sản xuất khẩu và bao bì cho hàng hóa khác.

Flexible plastic &lm packages or soft plastic high class &lm 

packages are used to pack such high-end products as 

co2ee, cake, candies, instant noodles, high quality nutri-

tional foods, cosmetics, pharmaceutical products, soap, 

insecticide, exporting seafood and others

Đặc biệt màng ghép theo công nghệ sử dụng dung môi. 

Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính 

giữa các màng tốt, Khả năng kháng oxy và hơi nước của bao 

bì rất tốt, bao bì có thể hàn ở nhiệt độ thấp, bao bì giữ 

hương tốt làm cho sản phẩm bên trong luôn tươi và ngon, 

bao bì phù hợp cho các máy đóng gói tốc độ cao. Bao bì có 

thể được in 8 màu và được thiết kế theo yêu cầu của khách 

hàng.

Cấu trúc vật liệu: OPP/PP, OPP/PE, OPP/CPP, OPP-matte/CPP, 

OPP/MPET/LLDPE, OPP/MCPP, OPP-matte/MCPP, OPP/PEAR, 

PA/PE…Nguyên vật liệu sử dụng cho bao bì đáp ứng được 

các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 

quốc tế, được kiểm soát theo hệ thống HACPP

Material structure: OPP/PP, OPP/PE, OPP/CPP, OPP-

matte/CPP, OPP/MPET/LLDPE, OPP/MCPP, OPP-

matte/MCPP, OPP/PEAR, PA/PE…Raw  materials  used  are 

premium  quality  materials which are sourced from authen-

tic vendors of the market and meet the requirements of 

international food safety standards under HACPP control 

system. These materials provide high durability and excel-

lent protection against sun-rays, moisture, water, spillage, 

infestation and spoilage. 

Technology used for laminating is laminating with solvent. 

Packages are printed with good quality, weld lines and 

adhesiveness between &lms are in good condition; 

anti-oxidation and anti-dehydration capabilities of the bags 

are excellent, furthermore, these bags can be welded in low 

temperature and they keep inside food fresh and delicious, 

ensuring their Javors are well preserved. These bags well &t 

with high speed packing machines.

Bags can be printed with 8 di2erent colors and designed as 

per customer’s request.

Sử dụng cấu bao bì trên để thay thế cho cấu trúc (bao PP 

dệt + Lồng túi HDPE), mặt khác mẫu mã bao bì đẹp, có thể 

trình bày nội dung in ấn đẹp theo thương hiệu riêng của 

từng doanh nghiệp.

Product structure:  PP Woven package + PP glue + BOPP 

&lm (Gravure Printing). These packages are used mainly for 

packing products with high quality and high values which 

require nice design images and customized printing 

formats. Our beautiful printing images and good quality 

packages embrace the brand names of our customers. 

Bao PP Dệt ghép màng BOPP / PP Woven-BOPP Laminated Packages 

SẢN PHẨM / PRODUCTBAO BÌ PHỨC HỢP / PP WOVEN PACKAGINGSẢN PHẨM / PRODUCT

Bao bì thực phẩm / Packages for Confectionery, Foods

Tính chất yêu cầu của bao: bảo quản tốt, ngăn ánh nắng 

xuyên vào sản phẩm bên trong của bao bì.
Product requirements: beautiful printed design, sun-ray 

protection, water-resistant.

Cấu trúc sản phẩm :  Vải PP dệt + Keo tráng PP

Sử dụng loại cấu trúc bao bì này công nghệ in là in Flexo.

Nhóm ngành hàng sử dụng : Bao lúa giống, bao phân bón, 

bao thức ăn gia súc, bao gạo 

BAO BÌ MÀNG GHÉP PHỨC HỢP / FLEXIBLE PLASTIC FILM PACKAGESBAO BÌ DỆT PP / PP WOVEN PACKAGES
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BAO BÌ PHỨC HỢP / PP WOVEN PACKAGING BAO BÌ PHỨC HỢP / PP WOVEN PACKAGINGSẢN PHẨM / PRODUCT SẢN PHẨM / PRODUCT

Bao bì thủy sản, đông lạnh / Packages for Seafood and Frozen Foods

Tính chất yêu cầu của bao:  Chủ yếu chính phải rút chân 

không để bảo quản tốt.

Product requirements: beautiful printed design, 

sun-ray protection, water-resistant, vacuum-packed.

Bao bì mỹ phẩm, chất tẩy rửa / Packages for Cosmetics and Detergents

Bao bì được in 9 màu và được thiết kế theo yêu cầu của 

khách hàng

Product requirements: water-resistant, anti-oxidation, 

anti-dehydration, sun-ray protection.

Bao bì dược phẩm / Packages for Pharmaceutical Products

Tính chất yêu cầu của bao :Phải chống thẩm thấu, chống 

hút ẩm, bảo quản tốt, không cho ánh nắng xuyên vào sản 

phẩm bên trong.

Product requirements: water-resistant, anti-oxidation, 

anti-dehydration, sun-ray protection.

Bao bì nông dược / Packages for Agricultural Chemical Products

Product requirements: water-resistant, anti-oxidation, 

anti-dehydration, sun-ray protection, anti-spoilage.

Tính chất yêu cầu của bao :Phải chống thẩm thấu, chống 

hút ẩm, bảo quản tốt, không cho ánh nắng xuyên vào sản 

phẩm bên trong.

Bao bì màng đơn in mặt ngoài / PE Printed Film Packages

PE printed ;lm packages  are  made  from  PE  or  PP  plastic  

pellets  in  tube  forms  with  di<erent  sizes  and  di<erent  

styles which  are  reserved  for  super  markets,  tissues  or  

napkins,  or tampon, etc...

Bao bì màng đơn in mặt ngoài có nguyên liệu đầu vào từ 

hạt nhựa PE hoặc PP đùn thổi thành những sản phẩm 

ống, từ ống màng tùy theo kích cỡ để làm túi như túi bao 

bì phục vụ khách hàng tại các siêu thị, hay bao bì khăn 

giấy, băng vệ sinh, tã lót, vvv…
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TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI LÀM ĐỐI TÁC WHY BAC HAI CORP.? TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI LÀM ĐỐI TÁC WHY BAC HAI CORP. ?

DỊCH VỤ THIẾT KẾ BAO BÌ

Việc thiết kế bao bì đẹp giúp làm tăng hiệu quả bán hàng 

và góp phần xây dựng thương hiệu

Chúng tôi có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, sáng tạo sẽ 

đưa ra các sản phẩm thiết kế tốt nhất cho khách hàng

We have experienced designers who will outline the best 

designs and most suitable models for our customers.

Our beautiful designs and beautiful printed packages will 

embrace the brand names of our customers.

PACKAGING DESIGN SERVICE

NGUYÊN VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm bao bì PP, 

BOPP là hạt nhựa nguyên sinh PP kéo sợi được nhập khẩu 

từ các nước Đài Loan, Ấn Độ, A rập với tỉ lệ 70-80%.

Các nguyên vật liệu phụ là hạt Taical, PP tái chế, mực in, chỉ 

may cũng được lựa chọn cần thận từ các nhà cung cấp có 

uy tín 

Main materials for PP, BOPP packages are virgin pellets 

which are imported from Taiwan, India, and Arabia with 

importing percentage of 70% – 80%.

Other side materials such as CaCo3 pellet, recycled PP, ink, 

thread are also carefully sourced from prestigious suppli-

ers.

HIGH QUALITY MATERIAL

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi sử dụng công nghệ và nguyên vật liệu bảo vệ 

môi trường

Chúng tôi tôn trọng cộng đồng và người lao động khi đưa 

ra các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả

We use environmentally friendly technology and materials 

in our manufacturing process.

We greatly take community and workers’ interest into 

consideration when applying e9ective environment 

protection measures.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

DỊCH VỤ BÁO GIÁ NHANH

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng báo giá nhanh và chính 

xác

FAST QUOTATION

We always try to send our quote to customer quickly and 

exactly and assist our customers about our products 

information.

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Các công đoạn sản xuất sản phẩm được trải qua quy 

trình kiếm tra chất lượng theo tiêu chuẩn cao của 

công ty

QUALITY CONTROL

Every production process is strictly examined and in 

accordance with quality standards of the corporation.

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Bắc Hải cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp miễn 

phí đến kho bãi của khách hàng.

Với đội ngũ bốc xếp và lái xe chuyên nghiệp luôn tận tình, 

sẵn sàng cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết về thời gian giao hàng và vận chuyển an 

toàn

Bac Hai Corp. delivers transportation services free of charge 

to customers’ warehouses.

We have experienced and professional drivers and loaders 

who are always ready for your requests. 

We commit to deliver the goods on time and safely.

DELIVERY SERVICE

QC PASS
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CHỨNG NHẬN: XẾP HẠNG TOP 100 DOANH NGHIỆP CERTIFICATES: TOP 100 RELIABLE SUPPLIERS

THÀNH TỰU ACHIEVEMENTS

Hoạt động kinh doanh của công ty từng bước hiệu quả và 

tăng trưởng ổn định. Công ty mở  rộng  sản  xuất  cả  chiều  

rộng  và  chiều  sâu,  giải  quyết công ăn việc làm cho hàng 

trăm lao động. Hiện nay công ty tập trung đầu tư xây dựng 

cho thương hiệu Bắc Hải lớn mạnh và phát triển xuất khẩu 

vươn ra thị trường thế giới

Our business operation has been eGcient and we have 

seen stable growths throughout the years. Bac Hai Corp. 

has developed itself both in scope and product lines, creat-

ing jobs for hundreds of workers. We have invested into 

building up Bac Hai brand name and trade name so that it 

has become one of the most prestigious trade names of the 

packaging industries in Vietnam and in the region. 

Bắc Hải được Viện Doanh Nghiệp Việt Nam kết hợp với Tổ 

Chức NQA – Tổ Chức Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất 

Lượng Quốc Tế - Vương Quốc Anh và Trung tâm Đánh giá 

Chỉ số Tín nhiệm Châu Á Thái Bình Dương (Trust Index) 

công nhận trong top 100 nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt 

Nam. Đây là niềm tự hào, niềm vinh dự cho tập thể Công Ty 

Bắc Hải và là thể hiện sự quyết tâm, sự nổ lực không ngừng 

của Ban Lãnh Đạo cũng như toàn thể Cán Bộ Công Nhân 

Viên Công Ty nhằm đem đến cho Quý khách hàng những 

sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

As  an  active  member  of  the  Vietnam  Plastics  Associa-

tion, the Vietnam Packaging Association and a leading 

producer of industrial plastic packages in Vietnam, we are 

very proud to  be  rated  as Gold Trust Supplier and one  of  

the  Top  100  Reliable  Suppliers in Vietnam by the Vietnam-

ese Enterprises Institute, the NQA Certi�cation Organiza-

tion (National Quality Assurance), the United Kingdom and 

the Asia Paci�c Trust Index Assessment Center.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 CERTIFICATE

Bắc Hải được tổ chức TÜV NORD Vietnam cấp chứng chỉ ISO 

9001:2008. Với phương  châm “Chất lượng  sản  phẩm là  ưu 

tiên hàng đầu”, Công ty coi chất lượng sản phẩm là yếu tố 

quan  trọng  nhất. Công ty áp dụng hệ thống  quản  lý  chất  

lượng  đối  với  các  hoạt  động  thiết  kế, sản  xuất  và  kinh  

doanh  bao  bì  dệt  PP,  bao  bì  màng  ghép phức hợp, bao 

bì nhựa mềm cao cấp.

Bac Hai Corp. is proud to be awarded the ISO 9001:2008 

certi�cation. To be able to acquire this certi�cation  we  

have  been  working  hard  in  managing  our  daily opera-

tions  by  focusing  on  quality  control  and  continual 

improvement in all aspects of our business.

KHÁCH HÀNG OUR CUSTOMERS

ACHIEVEMENTSTHÀNH TỰU
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