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1/ LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Được hình thành và phát triển từ năm 2015 , TOP VIỆT đã có bề dày tham gia
thiết kế và thi công rất nhiều dự án nội thất , chương trình truyền hình , sự kiện …
với sự đa dạng về phong cách thiết kế và chuyên nghiệp trong thi công, lắp
đặt.Trải qua gần 5 năm phát triển,TOP VIỆT tự hào là đơn vị mang đến dịch vụ uy tín,
chất lượng từ khâu thiết kế đến thi công hoàn thiện các công trình lớn nhỏ.
Đến nay, chúng tôi đã nhận được rất
nhiều sự khen ngợi từ khách hàng
khi bàn giao cho chủ đầu tư đi vào
sử dụng như:
- Bar, Pub: RooClub Bar lớn nhất Phú
Quốc, NewLife Club Ninh Bình, Club 368
quận 12 HCM, Adonis TP Long Xuyên,
1960 Bar Lounge Đề Thám HCM, nhà
hàng nổi anh Hùng Cần Thơ
- Trường học: Hệ thống trường quốc tế
Việt Mỹ Vashchool, Đại học công nghiệp
TPHCM, Đại học sư phạm kỹ thuật
TPHCM
- Công trình nhà nước: Bệnh viện
Nguyễn Văn Trỗi HCM, Tòa án quận Gò
Vấp, VTV9
Thẩm mỹ viện Kangnam, Bất Động
Sản Cát Tường và hàng trăm công
trình Karaoke cao cấp khắp cả nước
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2/ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

SÁNG TẠO

THIẾT KẾ

Sự sáng tạo là nguồn tài
nguyên vô tận trong mỗi
kiến trúc sư TOP VIỆT

Mang đến cho chủ đầu tư
những thiết kế về Bar,
Karaoke, nhà hàng với
phong cách hiện đại trẻ
trung và sôi động

CHÌA KHOÁ

THÀNH
CÔNG

KHÁCH HÀNG
Chúng tôi trao bạn công
nghệ, thứ công nghệ của
tương lai, một chiến lược
đầu tư phát triển và mở
rộng, cảm giác thư giản và
thuyết phục khi thưởng
thức, sở hữu những món
hàng đẳng cấp châu Âu
với giá Việt Nam

Mỗi khách hàng là đối tác tiềm
năng của công ty chúng tôi, sự yêu
mến tin tưởng của các bạn là chìa
khóa thành công của TOP VIỆT
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3/ LĨNH VỰC KINH DOANH

-Thi công lắp đặt hệ thống âm thanh CAO CẤP bao gồm karaoke gia đình, nghe nhạc , xem phim, bar, karaoke, club,
phòng trà,sân khấu chuyên nghiệp,âm thanh công cộng….

1

2
Thiết kế thi công
âm thanh ánh sáng
sân khấu Bar,
Pubs, Karaoke, hội
trường....

3

Cung cấp mua
bán, cho thuê các
loại màn hình Led
P3,P3.91, P5, P10,
Led matrick

4
Thiết kế thi công
nội thất

Cho thuê màn hình
led các sự kiện, sân
khấu …

5

6
Cung cấp vật liệu
cách âm

Thiết kế thi công
trường quay phòng
thu âm, rạp chiếu
phim
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3.1/ THIẾT KẾ THI CÔNG ÂM
THANH ÁNH SÁNG SÂN KHẤU,
BAR KARAOKE

Thiết kế - Thi công:
- Bar, Pub: RooClub Bar lớn nhất Phú
Quốc, NewLife Club Ninh Bình, Club 368
quận 12 HCM, Adonis TP Long Xuyên,
1960 Bar Lounge Đề Thám HCM, nhà
hàng nổi anh Hùng Cần Thơ
- Trường học: Hệ thống trường quốc tế
Việt Mỹ Vashchool, Đại học công nghiệp
TPHCM, Đại học sư phạm kỹ thuật
TPHCM
- Công trình nhà nước: Bệnh viện
Nguyễn Văn Trỗi HCM, Tòa án quận Gò
Vấp, VTV9
Thẩm mỹ viện Kangnam, Bất Động
Sản Cát Tường và hàng trăm công
trình Karaoke cao cấp khắp cả nước
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CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

Thiết kế và thi công RooClub - Bar lớn nhất
Phú Quốc

Thiết kế và thi công sân khấu TMV Kang
Nam, hành trình lột xác

Thi công âm thanh ánh sáng, cách âm, trang
trí nội ngoại thất cho Adonis Club, Long Xuyên

Thi công âm thanh ánh sáng, cách âm, trang
trí nội ngoại thất cho NewLife Club, Ninh Bình

Thi công âm thanh ánh sáng cho chuỗi hệ thống
trường học quốc tế Việt Mỹ (Vaschool)

Thi công âm thanh ánh sáng cho trường Đại
Học Công Nghiệp TPHCM
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DỰ ÁN KARAOKE TIÊU BIỂU

HỆ THỐNG ÂM THANH SÂN KHẤU KHU BĐS CÁT TƯỜNG BÌNH PHƯỚC

TRÊN 2000 HỆ THỐNG ÂM THANH KARAOKE CHUYÊN NGHIỆP TRÊN KHẮP CÁC
TRÊN 2000 HỆ THỐNG ÂM THANH KARAOKE CHUYÊN NGHIỆP TRÊN KHẮP
TỈNH THÀNH Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2016 ĐẾN 2020
CÁC TỈNH THÀNH Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2016 ĐẾN 2020
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

THAM DỰ FESTIVAL PROSOUND THƯỜNG NIÊN 2019 -2020 SVĐ QUÂN KHU 7
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

TÀI TRỢ HỆ THỐNG ÂM THANH CHO LỄ HỘI COLOMERUN QUẬN 7 NĂM 2019
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3.2/ CUNG CẤP CÁC LOẠI MÀN
HÌNH LED INDOOR, OUTDOOR
Cung cấp với đủ kích thước theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng
mọi nhu cầu của Quý Khách hàng

Các dự án cung cấp màn hình led
P3,P3.91, P5, P6, P10, Led matric:
- Cung cấp led P5, p2 tại các hệ thống rạp chiếu phim
BHD star Cineplex VN: Thảo Điền, Lê Văn Việt, Bitexco,....
- Cung cấp màn hình led P5 indoor và outdoor tại Khu vui
chơi Giả trí Helio Center Đà Nẵng
- Cung cấp màn hình led P3 indoor Novaland tại Quận 2

Cung cấp 40m2 cabinet và
27m2 module màn hình led
p3.91 tại khách sạn Royal Lotus
Đà Nẵng

Màn hình led P5 outdoor tại Đà
Nẵng
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CÁC DỰ ÁN CUNG CẤP MÀN HÌNH LED

Cung cấp màn hình led các cụm rạp chiêu
phim BHD Star HCM, Hà Nội

Cung cấp màn hình led P5 indoor tại các
cụm rạp BHD Star HCM, Hà Nội

Cung cấp màn hình led P5 indoor rạp chiếu
phim Metiz Đà Nẵng, Khu vui chơi phức hợp
Helio center

Cung cấp màn hình led P5 12m2 và 1000m
led matrict cổng rạp chiếu phim Metiz Đà
Nẵng, Khu vui chơi phức hợp Helio center

Cung cấp 2 màn hình led P5 outdoor 12m2
rạp chiếu phim Metiz Đà Nẵng, Khu vui chơi
phức hợp Helio center Đà Nẵng

Cung cấp 21m2 cabinet màn hình led P3.91
indoor tại Novaland
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4/ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG

TOP VIỆT
TOP VIỆT là một hệ thống đội ngũ
nhân
viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa,
gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn,
đầu ngành.
Mô hình vận hành hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận
tiện trong việc vận hành cỗ máy kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các
bộ phận trong công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC

Hệ thống
kỹ thuật

Hệ thống
kinh doanh

Hệ thống
chức năng khác

Kỹ thuật
phòng LED

Phòng
kinh doanh

Phòng kế toán
- tổng hợp

Kỹ thuật phòng
sân khấu & dự án

Phòng chăm sóc
khách hàng

Phòng hành chính
- nhân sự
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Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược:
Do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản - Hiệu quả”, TOP VIỆT chú trọng vào
chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ
trợ.
Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng:
Được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý.
Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới
mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc.
Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên
một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu TOP VIỆT trong việc cung cấp các dịch
vụ tối ưu đến các Quý khách hàng.
Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến:
Chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng
đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch
đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian
yêu cầu. Ngoài ra điều này còn giúp đảm
bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và
cụ thể. Những điều này đã và đang giúp
chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn
mạnh, công ty lớn mạnh.
Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều
đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao
đẳng:
Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát
thường xuyên kết hợp với việc tư trao dồi,
rèn luyện kỹ năng đã tạo cho TOP VIỆT một
nguồn nhân ực có kiến thức rộng và sâu trong
lĩnh vực mà Công ty cung cấp.

Tại TOP VIỆT chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình:
TOP VIỆT luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể
tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì TOP VIỆT luôn có những định
hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công của Công ty được chia cho chính những
thành viên xuất sắc của Công ty, những người làm nên sức mạnh của Công ty ngày nay.
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5/ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU
MỤC TIÊU:

25%

30%

Năm

Năm

Doanh thu tăng
trưởng bình quân

Lợi nhuận tăng trưởng
bình quân

Mở rộng ngành nghề,
nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ cung cấp

GIÁ TRỊ TOP VIỆT ĐANG XÂY DỰNG:
Giá trị cốt lõi mà TOP VIỆT đang theo đuổi là
niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ
doanh nghiệp của các thành viên công ty.
Với nguồn năng lực nội tại , sự phát triển của
TOP VIỆT được kích hoạt từ hạt nhân là đội ngũ
tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao , năng
động , chuyên nghiệp , sáng tạo mang lại tinh
thần doanh nhân thời đại mới dám chấp nhận
thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tại DDH toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu
phương châm: “MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ
NIỀM VINH DỰ CỦA TOP VIỆT”
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6/ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
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