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Giới thiệu chung
Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NGỌC VIỆT
Tên Tiếng Anh: NGOCVIET SOLUTION JOIT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: NGOC VIET., JSC.
Chúng tôi là một trong những công ty đi tiên phong trong lĩnh vực
xây dựng và phát triển thương hiệu. Chuyên cung cấp các dịch vụ:
Tư vấn thương hiệu, Thiết kế chế bản, in ấn, gia công hoàn thiện
các sản phẩm sau thiết kế.
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh
đó, cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm là một trong
những vấn đề tất yếu của thị trường. Trên cở sở đó chúng tôi
không ngừng mở rộng quy mô, xưởng sản xuất, nâng cao trình độ
chuyên môn cho từng khâu.
Đến nay, Chúng tôi tự hào là một trong ít các Doanh nghiệp có uy
tín trên thị trường Miền Bắc nói nói riêng và cả nước nói chung về
lĩnh vực in ấn chất lượng cao với chi phí thấp nhất.

Dịch vụ của chúng tôi
• Dịch vụ thiết kế logo, quy chuẩn thương hiệu
• Thiết kế, in ấn và gia công các ấn phẩm văn phòng
như: danh thiếp, tiêu đề thư, phong bì, kẹp file tài
liệu…
• Thiết kế, in ấn và gia công các sản phẩm quảng cáo
như: Tờ rơi, tờ gấp, catalogue, sách báo, tạp chí, bao
bì, nhãn mác, túi đựng sản phẩm…
• Dịch vụ thiết kế poster, băng rôn, quảng cáo ngoài
trời, bảng biển tấm lớn
• Xây dựng, đóng gói CD, VCD, DVD thành phẩm

Năng lực nhân sự
Đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất của Ngọc Việt.
Đến nay chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ nhân
viên giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao. Chúng
tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thời gian &
chất lượng. Trong tất cả các khâu trong quá trình tư
vấn, thiết kế, in ấn, gia công hoàn thiện sản phẩm và
giao hàng.
- Bộ phận quản lý: 3 người
- Bộ phận kinh doanh: 7 người
- Bộ phận tư vấn: 3 người
- Bộ phận thiết kế: 7 người
- Bộ phận in ấn: 5 người
- Bộ phận gia công & hoàn thiện sản phẩm: 20 người
- Bộ phận giao hàng: 3 người

Hệ thống nhà xưởng
Với diện tích nhà xưởng lên tới trên 500m2 tại 2 cơ
sở, chúng tôi là một trong số ít những công ty có thể
sản xuất những đơn hàng quy mô lớn đòi hỏi thời
gian ngắn, thời gian lưu kho, bảo quản lâu cùng yêu
cầu gia công phức tạp.
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Hệ thống máy in & Gia công
Với máy móc và trang thiết bị hiện đại nhất, cùng hệ thống máy gia đồng bộ sẽ đem
đến cho Quý khách những sản phẩm chất lượng, trong thời gian ngắn nhất.

Máy in Laser màu Epson AcuLaser
CX11N Khổ A3, dùng để in test màu
trước khi sản xuất hàng loạt

Máy in Komori S428. Sản xuất tại
Nhật Bản

Hệ thống máy in & Gia công

Máy in Komori S226. Sản xuất tại Nhật
Bản

Máy cán màng nhiệt không keo nước

Hệ thống máy in & Gia công

Máy xén giấy điều khiển bảng điện tử

Máy dán phong bì tự động

Một số khách hàng tiêu biểu
Sự hài lòng của khách hàng là mong muốn hàng đầu
của Ngọc Việt. Đến nay chúng tôi đã phục vụ hàng
trăm khách hàng trong và ngoài nước, góp một phần
không nhỏ vào thành công cho khách hàng.
Một số khách hàng tiêu biểu:
• Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel
• Khách sạn Melia
• Khách sạn Hilton Hanoi Opera
• Khách sạn Movenpick
• Khách sạn Halong Plaza
• Khách sạn Morning Star
• Khách sạn M Hotel
• Khách sạn Kinh thành Huế
• Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng
• Khách sạn Hoàng Yến
• Khách sạn - bệnh viện Hồng Ngọc

Một số khách hàng tiêu biểu
Một số khách hàng tiêu biểu:
• Tổng công ty CP Tài chính dầu khí PVFC
• Ngân hàng Vietinbank
• Ngân hàng đầu tư phát triển VN BVDI
• Khách sạn Daewoo Hotel
• Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam
• Dentsu Việt Nam
• Công ty phân tích tài chính Stox Plus
• Nhà hàng Quán Ngon
• Nhà hàng Vạn Tuế
• Công ty CP Hanel PT
• Tòa nhà Thủ Đô – Capital Tower
• Công ty liên doanh Việt Séc
• Công ty du lịch Exotissimo
• Du thuyền Emeraude
• Công ty dược phẩm Trangly pharma
• Công ty CP THT Century
• Công ty CP THAC
• Hội liên hiệp Việt Mỹ
• Trung tâm báo chí (Press Club)
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