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Về chúng tôi
Lời tựa
Với mục tiêu góp phần mang lại vẽ đẹp sang trọng, vĩnh cữu
cho từng ngôi nhà, từng công trình, cộng với niềm đam mê
ngành trang trí nội ngoại thất và sự hiểu biết sâu về kỹ thuật
sản xuất sản phẩm. Vào tháng 01/2013 NICE GATES đã ra
đời. Chúng tôi mang đến các sản phẩm nội thất sắt cao cấp,
tạo nên nét độc đáo, sang trọng cho từng công trình. Khi mà
Proflie này của chúng tôi được gởi đến bạn, thì bên ngoài kia
bao nhân viên đang miệt mài với công việc tạo ra những sản
phẩm bằng tất cả khả năng, sức lực và niềm đam mê mang
đến cho Quý khách hàng những kiệt tác nghệ thuật đẳng cấp,
mang tầm vóc quốc tế.

Ngành nghề hoạt động
Là một công ty chuyên nghiệp trong việc Sản xuất, thi công
lắp đặt hoàn thiện gói thầu “cơ khí, kim loại” cho các dự án
trên địa bàn Việt Nam:
-Cửa cổng, hàng rào cho chuỗi biệt thự
- Lan can ban công, louver
- Lan can cầu thang, lan can thoát hiểm
- Mái đón canopy
- Nắp mương
- Móc neo bảo trì tòa nhà
-…
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Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh
Tầm nhìn
Trở thành một nhà thầu
chuyên nghiệp và đẳng cấp
về gói thầu cơ khí, kim loại
cho các dự án lớn

Giá trị cốt lõi

Gia tăng sự hài lòng cho khách hàng ở
3 yếu tố: Chất lượng, thẩm mỹ và giá
cả

-Cam kết: sự cam kết được nhất hoán từ những lời nói, văn bản… cho
đến việc hành động thực tế tạo ra kết quả
- Minh bạch: mình bạch trong mọi hoạt động quản trị nội nội và hợp tác
với khách hàng, đối tác
- Máu lửa: máu lửa trong mọi suy nghĩ và hành động để tạo ra kết quả
- Đổi mới và sáng tạo: không ngừng học hỏi, sáng tạo để tìm ra những
giải pháp trong việc giải quyết vấn đề cho khách hàng
- Tuân thủ: nghiêm ngặt tuân thủ trong hoạt động nội bộ doanh nghiệp và
hoạt động ngoài công trường
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Thông tin chung

Tên Tiếng Việt

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NICE GATES

Tên Tiếng Anh

Nice Gates Trading Service Manufacturing Co., Ltd

Tên viết tắt

NICE GATES

Giấy phép kinh doanh

0312108717 do sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày…………….

Địa chỉ giao dịch

144 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

Điện thoại
Fax
Email
Website

(+84-28) 6295 9111
(+84-28) 6295 9111
nicegatescompany@gmail.com
www.nicegates.vn
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Cơ cấu tổ chức công ty

6

www.nicegates.vn

May, 2018

Lãnh đạo chủ chốt

Ông Trần Nguyễn Hiến Chương
Giám đốc điều hành

Ông Ngô Minh Điền
Giám đốc dự án

Ông Trần Ngọc Hiệp
Giám đốc sản xuất

Bà Phan Thị Minh Triều
Giám đốc kinh doanh, đấu thầu

Ông Chương có trên 12 năm kinh
nghiệm trong kinh doanh, ông giói
trong việc quản lý tài chính. Với
ông, tài chính là xương sống trong
việc thực hiện chữ tín với nhân
viên, khách hàng và đối tác

Ông có trên 12 năm kinh nghiệm
làm việc liên quan trong lĩnh vực
xây dựng, ông am hiểu vai trò của
các đơn vị có liên quan trong việc
triển khai dự án xây dựng như là
Chủ đầu tư, TVTK, TVGS, Tổng
thầu…
Ông khái niệm rằng, Nice Gates
tham gia vào một dự án nào thì vai
trò của Nice Gates trong dự án đó
cũng giống vai trò của một phòng
ban nào đó trong công ty, và điều
đầu tiên là phải “tuân thủ”

Là người am hiểu về Quản lý chất
lượng, với 20 năm làm việc trong
môi trường sản xuất, trong đó có
khoảng 7 năm làm việc tại Nhật
Bản. Từ những điều này ông đã
góp phần cho Nice Gates tạo ra
những sản phẩm đạt chất lượng
và thẩm mỹ đến tay người tiêu
dùng

Nếu như những người khác gọi
“khách hàng là thượng đế” là để
cho vui thì bà Triều luôn thực hiện
bằng mọi giá. Bà được mệnh danh
là khách hàng khó tính trong Nice
Gates, bởi vì bà thường xuyên đại
diện khách hàng để kiểm soát chất
lượng hàng hóa trong nội bộ.
Quan niệm của bà là “nếu như bà
hài lòng về sản phẩm và dịch vụ
thì mới dám xuất xưởng và giao
hàng đến người tiêu dùng”
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Năng lực sản xuất
và thi công
Sở hữu 27 đội lắp đặt cố định bao gồm cơ hữu và thuê
ngoài. Đồng thời với lượng thiết bị máy móc phục vụ cho
sản xuất như bên dưới, Nice Gates luôn hoàn thành tốt
những dự án lớn mà công ty giao phó

STT
TÊN THIẾT BỊ
1 Dây chuyền sơn Epoxy
2 Dây chuyền sơn tĩnh điện khô
3 Vận thăng hàng

SỐ LƯỢNG
01 dây chuyền
01 dây chuyền
01

4 Máy phun sơn

10 máy

5 Ván cốp pha, cây chống gỗ

50 m3

6 Máy uốn kim loại

05 máy

7 Giàn giáo thép

250 bộ

8 Máy cắt sắt

10 cái

9 Máy cắt đá

05 cái

10 Máy dập

04 cái

11 Máy phay

07 cái

12 Máy tiện

05 cái

13 Máy duỗi sắt

04 cái

14 Máy uốn sắt

04 cái

STT

TÊN THIẾT BỊ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Máy hàn
Máy mài cầm tay
Máy hàn mig
Máy hàn Tig
Máy dầm đùi
Máy dầm bàn
Máy khoan bàn
Máy khoan sắt
Máy khoan bê tông
Máy bơm nước
Máy thủy bình
Máy cắt plasma
Máy gia công CNC
Xe tải 5 tấn
Xưởng sản xuất Sắt Mỹ Nghệ
Xưởng sản xuất tay vịn gỗ cho cầu thang
Xưởng sản xuất Nhà Thép Tiền Chế
Xưởng sản xuất Các sản phẩm Kim Loại
32
Hiện Đại

SỐ LƯỢNG
06 cái
28 cái
06 cái
04 cái
05 cái
03 cái
05 cái
05 cái
10 cái
07 cái
05 cái
03 cái
02 cái
02 chiếc
1xưởng
1 xưởng
1 xưởng
1 xưởng
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Công trình tiêu biểu
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Công trình tiêu biểu
Công trình trụ sở Tây Hồ
- Hạng mục: cơ khí, kim loại
- Địa điểm: 73 Cộng Hòa, P4, Tân Bình, TP.HCM
- Năm 2017
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Công trình tiêu biểu
Công trình khách sạn Hữu Nghị
-Hạng mục: cơ khí, kim loại
- Địa điểm: TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Năm 2017
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Công trình tiêu biểu
Công trình …………………………… D&D
-Hạng mục: cơ khí, kim loại
- Địa điểm: Khu du lịch Đại Nam, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Năm 2017
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Công trình tiêu biểu
Công trình (Land co)
-Hạng mục: cơ khí, kim loại
- Địa điểm: Khu phố 5, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM
- Năm 2017
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Công trình tiêu biểu
Công trình nhựa Long Thành
-Hạng mục: cơ khí, kim loại
- Địa điểm: Q7, TP.HCM
- Năm 2017
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Công trình tiêu biểu
Hàng trăm công trình Biệt thự cao cấp
-Hạng mục: sắt mỹ thuật về cửa cổng, hàng rào, lan can cầu thang, lan can ban công
- Địa điểm: Trong phạm vi cả nước
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CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NICE GATES
144 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (+84-28) 6295 9111
Fax: (+84-28) 6295 9111
Email: nicegatescompany@gmail.com
Website: www.nicegates.vn

