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GIÔÙI THIEÄU
                                   Công ty BERRY xin trân trọng gởi đến quý khách lời chúc may mắn và thành công.

Được sinh ra từ năm 2002, qua thời gian dài không ngừng phấn đấu và hoàn thiện, Chúng tôi tự hào là một trong 
những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường in ấn trong và ngoài nước.

Với quy trình khép kín từ khâu ý tưởng ban đầu đến khi xuất ra sản phẩm. BERRY chúng tôi sẵn sàng đáp ứng 
mọi yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất trong thời gian ngắn nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng tối ưu 
để gia tăng giá trịthương hiệu cho các sản phẩm của bạn.

Hệ thống nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến của BERRY làm việc 24/7, chúng tôi sẵn sàng kết nối với 
quý khách ở bấc cứ nơi nào trên thế giới thông qua Internet.

BERRY sẽ phản hồi ý kiến của bạn nhiệt tình trong thời gian nhanh nhất.

GIAÙM ÑOÁC

LEÂ THÒ KIM LIEÂN

R



NHAÂN SÖÏ BERRY



COÂNG NGHEÄ / TRANG THIEÁT BÒ

LOẠI MÁY

Máy Offset Daiya 4 màu

Máy Offset Komori 2 màu
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SỐ LƯỢNGNƠI SẢN XUẤT

Nhật

Nhật

Flexo 4 màu Nhật + Đài Loan

Máy in lăn Nhật

Máy trạm 4 màu Nhật

Máy Dán Hộp tự động Đài Loan

Máy bế tự động Đức

Máy Rọc Thẳng Việt Nam 1

Máy ép nhũ tự động Đức 2

Máy cắt Nagai Nhật 2



SAÛN PHAÅM CUÛA CHUÙNG TOÂI

IN TEM  NHAÕN CAÉT TÔØ

In tem barcode
In Sticker daùn
In tem daùn thöïc phaåm
In tem daùn chai
In tem baûo haønh
In theû treo
In tem daùn myõ phaåm
In nhaõn deät
In tem daùn thuøng



SAÛN PHAÅM CUÛA CHUÙNG TOÂI

IN TEM  NHAÕN QUAÁN CUOÀN

Tem nhãn cuộn là một dạng tem nhãn decal, 
mang tính ứng dụng cao, được sử dụng khá 
rộng rãi trên thị trường, phổ biến là lĩnh vực 
kinh doanh nước uống, trà sữa, cà phê, thực 
phẩm… với tính tiện lợi thuận tiện trọng việc 
sử dụng.Dùng đính kèm với máy cuộn tem. 
Ấn phẩm nhãn cuộn giúp bạn có được sản 
phẩm đảm bảo nhất cho công việc kinh doanh 
của mình đạt được hiệu quả cao hơn



SAÛN PHAÅM CUÛA CHUÙNG TOÂI

IN   HOÄP CAO CAÁP

In Hoäp quaø teát
In hoäp yeán
In hoäp traø, café
In hoäp Metalize
In hoäp baùnh
In hoäp myõ phaåm
In hoäp traùi caây



QUY TRÌNH

Tiếp nhận yêu 
cầu từ 

Khách Hàng

Đề xuất ý
tưởng và
giải pháp

Nhận
phản hồi
từ phía

Khách Hàng

Tiến hành
duyệt mẫu

và lên
Hợp Đồng

Tiến hành
sản xuất

Nghiệm thu
chất lượng
sản phẩm

Tiếp thu
ý kiến

Khách Hàng



KHAÙCH HAØNG BERRY

Ra đời, vận hành và không ngừng 
phát triển, chúng tôi đã chuyên 
nghiệp trong in tem nhãn, in nhãn 
mã vạch, in thẻ treo, in barcode, 
sản xuất hộp cứng, hộp mềm… 
Công ty BERRY đã định vị thành 
công thương hiệu trên thị trường, 
trở thành nhà cung cấp tem nhãn 
và bao bì chiến lược của những 
nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới
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