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Tên công ty : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH NAM MEKONG
Năm thành lập: 2013
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần
đầu ngày 13 tháng 05 năm 2013.
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Tổng vốn điều lệ : 1.000.000.000 vnđ
Trụ sở chính : Số 4 đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Điện thoại : 028. 6298 6049
Hotline : 0945 81 39 81 - 0963 654 912
Email : Sales@nammekongcorp.com.vn
Website : www.nammekongcorp.com.vn; www.dienlanhgiasi.com.vn
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Công ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh Nam Mekong xin chân thành cảm ơn quý khách hàng và các đối tác đã
hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ công ty chúng tôi từ những ngày đầu thành lập đến nay.
Chúng tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tin tưởng của quý khách đã dành cho chúng
tôi. Nếu không có sự giúp đỡ và tin tưởng ấy, chúng tôi không thể có được chổ đứng như ngày hôm nay.
Sự tin tưởng và hợp tác của quý khách là động lực để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện không ngừng, phát triển
các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng và mang đến cho quý khách dịch vụ tốt nhất.
Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả quý vị và hy vọng rằng với quan hệ
chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta có thể cùng chia sẻ sự thành công trong những năm tới.
Trân trọng !
THAY MẶT CÔNG TY
Giám Đốc
(Đã ký)
PHAN HỮU KHÔI
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Công ty TNHH TMDV Cơ Điện lạnh Nam MeKong từ ngày thành lập đến nay, với đội ngũ nhân viên
được đào tạo chuyên môn và đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã không ngừng phát triển và trở thành một Công ty
có uy tín trong các lĩnh vực sau :
4.1 Các sản phẩm và dịch vụ chính
A.

Tư vấn - Cung cấp các giải pháp thiết kế, bao gồm:
 Tư vấn, thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí các loại cho công trình dân dụng
và công nghiệp.
 Tư vấn, thiết kế hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước cho công trình dân dụng, công
nghiệp.

Giải pháp tiện lợi, linh hoạt, chi phí tiết kiệm, hiệu quả tối đa luôn là tiêu chí được chúng tôi
đặt lên hàng đầu.
B.

Cung cấp - Lắp đặt :

Với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chính qui và đội ngũ công nhân lành nghề, chúng tôi đáp
ứng các giải pháp thi công lắp đặt tối ưu về hệ thống Điều hòa không khí và Thông gió cho các công
trình xây dựng, các công trình công nghiệp, nhà xưởng như : Văn phòng, chung cư, nhà ở , trung
tâm thương mại, nhà xưởng, v.v …
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 Các loại máy điều hòa cục bộ : Treo tường, áp trần, âm trần, tủ đứng, giấu trần nối ống gió,
tủ đứng nối ống gió
 Máy điều hòa không khí trung tâm VRV,VRF, Chiller, hệ thống sưởi
Hiện Công ty chúng tôi đang cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí chính hãng như : Mitsubishi
Electric, Trane, Daikin, Panasonic, Toshiba, Reetech, LG, Sumikura, Casper, Midea, Carrier, York, Sharp,
Gree, Mitsubishi Heavy, v.v …
Mọi sản phẩm bán ra của Công ty chúng tôi đều có một chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản
xuất và phù hợp với từng chủng loại sản phẩm. Mặt khác, các sản phẩm đều được bảo hành miễn phí trong
12 tháng, sau thời gian bảo hành chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp linh kiện, phụ kiện chính hãng và đây
cũng là điểm nổi trội khi khách hàng lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Với đội ngũ kỹ thuật viên hùng hậu gồm 20 người được đào tạo và huấn luyện chính quy bởi các chuyên
gia hàng đầu của các Hãng điều hòa nổi tiếng như : Mitsubishi Electric, Daikin, Trane …..
Khi mua và sử dụng sản phẩm của chúng tôi, khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng vào các dịch vụ trước
và sau bán hàng . Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, điều kiện dịch vụ tốt nhất, thời gian chờ
đợi ngắn nhất.
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C.

Bảo trì - Sửa chữa

Để khắc phục lỗi và giúp máy hoạt động ổn định, chúng tôi nhận bảo trì, sửa chữa hệ thống
Điều hòa không khí và thông gió cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp như : Nhà ở,
văn phòng, tòa nhà trung tâm, chung cư, khách sạn, nhà máy, nhà xưởng …
4.2 Chiến lược kinh doanh
Công ty Nam Mekong luôn quan niệm tìm kiếm khách hàng chỉ là bước đầu trong chiến lược kinh
doanh. Để duy trì và phát triển chúng tôi phải giữ được khách . Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng cho mình
đội ngũ nhân viên có trình độ và năng lực, được đào tạo và huấn luyện chuyên môn bài bản, có văn hóa
ứng xử, phục vụ tận tâm và trách nhiệm, có khả năng tư vấn, đáp ứng và triển khai nhanh nhất yêu cầu
của khách hàng.
Với phương châm “ Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp”. Công ty Nam Mekong chúng tôi đã và
đang chiếm được lòng tin của khách hàng trên mảng thị trường Điều hòa không khí
4.3 Chính sách và cam kết
Công ty chúng tôi xác định chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, sự thỏa mãn yêu cầu và tạo được niềm
tin của khách hàng là mục tiêu hàng đầu, là sự tồn tại và phát triển của công ty.
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CHÚNG TÔI CAM KẾT


Tư vấn nhiệt tình, miễn phí cho quý khách về việc lựa chọn loại sản phẩm nào cho phù hợp với tiêu
chí, nhu cầu sử dụng và điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng của quý khách hàng.



Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.



Cung cấp những sản phẩm đúng chủng loại, chất lượng, số lượng và thời gian theo yêu cầu của khách
hàng.



Mọi sản phẩm công ty chúng tôi cung cấp đều được nhà sản xuất bảo hành nghiêm túc và có trách
nhiệm xử lý nếu xác định lỗi do nhà sản xuất



Thực hiện các yêu cầu nhanh chóng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhằm mang đến cho khách
hàng sự tin cậy, an tâm và hài lòng.



Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và cải tiến để chất lượng của sản phẩm và dịch vụ ngày càng hoàn
thiện hơn. Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để có những quyết định, cư xử hợp tình
hợp lý nhất.

Công ty Cơ Điện lạnh Nam Mekong cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch
vụ tốt nhất.
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Công ty Nam Mekong chúng tôi luôn nổ lực để trở thành người đi đầu về cung cấp các thiết bị, dịch vụ
lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực Thông gió và điều hòa không khí.
Dựa trên những giá trị đích thực của Công ty, với bộ máy quản lý chặt chẽ, môi trường làm việc chuyên
nghiệp, sự sáng tạo và học hỏi phát triển không ngừng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những
dịch vụ hoàn hảo, lợi ích cao nhất.
Vì thế, chúng tôi cam kết xây dựng dịch vụ chuyên nghiệp vì sự phát triển, nâng cao giá trị của Công ty,
đối tác, khách hàng và cộng đồng.
Đến năm 2020 trở thành một công ty lớn mạnh về thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực Thông gió và
Điều hòa không khí.
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Dựa vào những giá trị trên thực tế của công ty, sự sáng tạo và học hỏi phát triển không ngừng, chúng tôi
cam kết xây dựng dịch vụ chuyên nghiệp vì sự phát triển, nâng cao giá trị của công ty, đối tác, khách hàng
và cộng đồng.
Nam Mekong luôn đi đầu trong việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm uy tín, dịch vụ với chất
lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt cho sức khỏe con người, bao vệ môi trường.
Thỏa mãn tất cả các nhu cầu của khách hàng với thái độ, chất lượng phục vụ tốt nhất.
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Qua quá trình 5 năm hình thành và phát triển, Nam MeKong đã không ngừng xây dựng mối quan hệ mật
thiết với các nhà sản xuất, tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới để hoàn thiện mình, đem
lại những lợi ích lớn cho người tiêu dùng.
Chính vì vậy chúng tôi được các tập đoàn, thương hiệu lớn quan tâm và chọn làm nhà thầu đại diện, cung
cấp dịch vụ đến tay người tiêu dùng.
Quan hệ đối tác chiến lược: Mitshubishi Electric, Trane, Daikin, Điện Quang, California,…
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 Chuỗi phòng tập Gym California Fitness &
Yoga
 Nam Mekong được chọn làm nhà thầu Cung
cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không
khí, hệ thống thông gió và hệ thống sưởi “Hot
yoga”

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại

nammekongcorp.com.vn - dienlanhgiasi.com.vn

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại

nammekongcorp.com.vn - dienlanhgiasi.com.vn

 Phòng khám đa khoa Vân Hải
 Nam Mekong cung cấp và thi công hệ thống điều
hòa không khí Reetech
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 Căn hộ cao cấp Leman
 Nam Mekong thi công hệ thống điện và điện nhẹ cho
30 căn hộ
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 Nhà hàng Sanfulou
 Nam Mekong thi công hệ thống điện và điện nhẹ cho
toàn bộ nhà hàng
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 Tổng công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ
 Nam Mekong thi công lắp đặt máy chiller giải nhiệt
gió thương hiệu Trane
 Công suất lạnh 148kw
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 Căn hộ Penthouse – City Garden
 Nam Mekong thi công lắp đặt máy hệ thống điều
hòa không khí trung tâm VRV DAIKIN

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại
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STT

TÊN DỰ ÁN

GIÁ TRỊ
CÔNG TRÌNH

ĐỊA CHỈ

HẠNG MỤC THI CÔNG

1

California Fitness &
Yoga
Sài Gòn Center

65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1

Cung cấp và thi công hệ thống Thông
gió và Điều hòa không khí hệ trung
tâm Mitsubishi Electric

5.335.000.000

2

Phòng khám Vân Hải

691 Kinh Dương Vương, P. An
Lạc, Q, Bình Tân

Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh
Reetech

2.280.000.000

3

Showroom Auto Ngọc
Tiến

QL1A, X. Hàm Thắng, Hàm
Thuận Bắc, Bình Thuận

Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy lạnh
trung tâm Mitsubishi Electric và hệ
thống thông gió

2.073.000.000

4

California Fitness &
Yoga - CN SaigonMall

Số 2A Phan Văn Trị, P.10,Q. Gò
Vấp, Tp.HCM

Cải tạo và Cung cấp, thi công mới Hệ
thống Thông gió và Điều hòa không
khí. Hệ thống sưởi “ Hot Yoga”

1.927.000.000

5

California Fitness &
Yoga -CN Aeon Bình
Tân

Siêu thị Nhật bản - Aeon Quận
Bình Tân, Tp.HCM

Cải tạo, cung cấp và thi công hệ thống
Thông gió và Điều hòa không khí

1.541.000.000

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại
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117 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí
Minh

6

Căn hộ Leman (30 căn
hộ)

7

California Fitness &
Yoga – CN Vincom
Cần Thơ

8

California Fitness &
Yoga -CN Văn Thánh

PPC Tower
561A Điện Biên Phủ, P.25,
Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Cải tạo hệ thống Điều hòa không khí
có sẳn

1.229.000.000

9

California Fitness &
Yoga - CN Thảo Điền
Pearl

Số 12 Quốc Hương, P.Thảo
Điền, Q.2, Tp.HCM

Cung cấp và thi công Hệ thống Điều
hòa không khí Mitsubishi Electric

1.180.000.000

10

Tổng công ty Nhiệt
điện Phú Mỹ

KCN Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, .
Tân Thành, T. Bà Rịa - Vũng
Tàu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chiller
Trane

789.000.000

11

Văn phòng Cali Q4 mở
rộng

Số 5 Đường Nguyễn Tất Thành,
P.12, Q.4, Tp.HCM

Cung cấp và thi công hệ thống Thông
gió và Điều hòa không khí Midea

334.000.000

Thi công hệ thống điện - điện nhẹ

209 đường 30/4, P.Xuân Khánh, Cải tạo, cung cấp và thi công hệ thống
Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Thông gió và Điều hòa không khí

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại

1.500.000.000

1.487.000.000

nammekongcorp.com.vn - dienlanhgiasi.com.vn

12

California Fitness &
Yoga -CN FDC Q11

The Flemington – 184 Lê Đại
Hành, P.15, Q.11

13
Nhà máy sơn Jotun

Nhà máy Jotun - KCN Sóng
Thần 3- Bình Dương

14

Cung cấp và thi công hệ thống
Thông gió và Điều hòa không khí

605.000.000

Giai đoạn 1: Thi công lắp đặt hệ
thống Chiller

335.000.000

Giai đoạn 2: Thi công lắp đặt hệ
thống Chiller

682.000.000

Thi công hệ thống điện - điện nhẹ

308.000.000

15

Nhà hàng Sanfulou

117 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí
Minh

16

Căn hộ Penthouse City Garden

87D Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình
Thạnh

Thi công hệ thống thông gió và điều
hòa trung tâm Daikin

235.000.000

17

LOTTERIA - Mai Chí
Thọ

Số 17 Mai Chí Thọ, KP.4, P.
Bình Khánh, Q.2, TP.HCM

Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy
lạnh Reetech

212.000.000

18

Phòng Gym - Mai Chí
Thọ

Số 17 Mai Chí Thọ, KP.4, P.
Bình Khánh, Q.2, TP.HCM

Cung cấp và lắp đặt hệ thông gió và
máy lạnh Reetech

120.000.000

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại

nammekongcorp.com.vn - dienlanhgiasi.com.vn

NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN LẠNH
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên thiết kế, cung cấp và lắp đặt Hê thông thông gió và điều hòa không khí các loại

nammekongcorp.com.vn - dienlanhgiasi.com.vn

