
PROFILE
CÔNG TY BERRY VIỆT NAM

ISO 9001:2015

R



GIỚI THIỆU

Công Ty BERRY Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý Khách Hàng 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 trị 
thương 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 bấc cứ nơi nào trên thế giới thông qua 
Internet.  

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

GIÁM ĐỐC
LÊ KIM LIÊN



TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ

P. THƯƠNG MẠI XNK SẢN XUẤT IN ẤN

P. KẾ TOÁNP. NHÂN SỰ P. KINH DOANH P. MARKETING XƯỞNG SẢN XUẤT

TP. NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KD GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SX

- Bộ phận IT
- Lễ tân & Tạp vụ
- Tổ bảo trì
- Tổ bảo vệ

- Kế toán tổng hợp
- Kế toán mua hàng
- Kế toán bán hàng
- Thủ Quỹ.

- Trợ lý kinh doanh
- Nhân viên kinh doanh
- Nhân viên chăm sóc 

- Bộ phận kế hoạch
- Bộ phận thiết kế
- Bộ phận Offset
- Bộ phận Flexo
- Bộ phận vi tính
- Bộ phận QA, QC
- Bộ phận giao hàng.



Với chúng tôi, quy trình sản xuất luôn 
được ứng dụng khoa học công nghệ 

từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu hoàn 
thiện sản phẩm. Chúng tôi có các công thức

độc quyền để đem lại một dịch vụ tốt nhất.

Quy trình tiếp nhận & sản xuất áp dụng các phương
pháp công nghệ thông tin hiện đại, chúng tôi tự hào là
xưởng sản xuất in ấn & cung ứng dịch vụ hoàn hảo với 

thời gian nhanh nhất.

Chúng tôi có đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật & giao nhận trên khắp
Việt Nam. Tự hào có đội ngũ phục vụ khách hàng từ khâu tư vấn

 - thiết kế đến khâu sản xuất.

CHIẾN LƯỢC



GIẤY CHỨNG NHẬN ISO



GIẤY CHỨNG NHẬN FSC



MÁY MÓC & CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ IN OFFSET

CÔNG NGHỆ IN FLEXO



MÁY MÓC & CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BẾ TỰ ĐỘNG

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ KHÁC



MÁY MÓC & CÔNG NGHỆ



SẢN PHẨM NGÀNH THỰC PHẨM



SẢN PHẨM NGÀNH LÀM ĐẸP



SẢN PHẨM NGÀNH 
THỜI TRANG



SẢN PHẨM NGÀNH 
GIA DỤNG



SẢN PHẨM NGÀNH 
ĐỒ UỐNG
Bia, Rượu
Yến sào
Nước suối, ngọt
Sữa, ...



HỆ THỐNG MÁY MÓC HIỆN ÐẠI
                           NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
CHẤT LƯỢNG TINH TẾ & HOÀN HẢO

SẢN PHẨM IN KHÁC
Catalogue, Tờ rơi,Bao thư,
Sản phẩm: Cà phê, Trà,
Bánh trung thu, Đồ chơi,...



QUY TRÌNH

Tiếp nhận thông tin
khách hàng

Tiến hành 
sản xuất

Tiến hành duyệt mẫu
& Hợp đồng

Bước 1

Đề xuất ý tưởng
& giải pháp

Nhận phản hồi từ
khách hàng

Nghiệm thu chất lượng
sản phẩm

Giao hàng & tiếp thu
ý kiến khách hàng

Bước 5 Bước 6 Bước 7

Bước 3

Quy trình khép kín 

Bước 2

Bước 4



+30.000 KHÁCH HÀNG



CÔNG TY BERRY VIỆT NAM
Xưởng 1: 22A Trương Phước Phan, P. Bình Trị Đông, 
Bình Tân, Tp.HCM
Xưởng 2: 730/16 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông,
Q. Bình Tân, Tp.HCM
0938 18 5151 - 0939 00 5151
info@berryvn.com
www.berryvn.com

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Với chúng tôi, quy trình sản xuất luôn được ứng 
dụng khoa học công nghệ từ khâu chọn 
nguyên liệu đến khâu hoàn thiện sản phẩm. 
Tự hào có đội ngũ phục vụ khách hàng từ 
khâu tư vấn - thiết kế đến khâu sản xuất. 
Chúng tôi có đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật & 
giao nhận trên khắpViệt Nam.  

Quy trình tiếp nhận & sản xuất áp dụng các 
phương pháp công nghệ thông tin hiện đại, 
chúng tôi tự hào là xưởng sản xuất in ấn & 
cung ứng dịch vụ hoàn hảo với thời gian nhanh 
nhất.
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