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PHẦN I:
GIỚI THIỆU VỀ THIÊN HÕA AN
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Giới thiệu tổng quan

Công ty Thiên Hòa An đƣợc thành lập năm 1996, là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh
vực Máy xây dựng, Máy phát điện, Máy nén khí, Máy bơm và Dụng cụ cầm tay phục vụ
cho các công trình xây dựng, sản xuất và dân sinh. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và
phát triển, Thiên Hòa An tự hào với mạng lƣới chi nhánh, cửa hàng, đại lý trải rộng khắp
trên toàn quốc luôn sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng.
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Giới thiệu tổng quan

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
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Giới thiệu tổng quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

SẢN PHẨM
Máy phát điện

DỊCH VỤ
Cho thuê máy

phát điện
Máy xây dựng

Sửa chữa

Máy nén khí

Tƣ vấn lựa
chọn

Máy bơm
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Sản phẩm

MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy phát điện THA Power

Máy phát điện Elemax

Máy phát điện Denyo

Máy phát điện Koop
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Sản phẩm

MÁY XÂY DỰNG
Trạm trộn bê tông Sicoma

Đầm cóc Reimei

Máy cắt sắt

Đầm dùi bê tông
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Sản phẩm

MÁY NÉN KHÍ
Máy nén khí ABAC

Máy nén khí Puma

Máy nén khí Khai Sơn
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Sản phẩm

MÁY BƠM
Bơm hố móng Tsurumi

Bơm đẩy cao Matra

Bơm nƣớc chạy Diesel Koop
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PHẦN II:
TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

 TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp sản xuất, nhập
khẩu và kinh doanh các loại Máy phát
điện, Máy xây dựng, Thiết bị cầm tay chất
lƣợng và uy tín hàng đầu Việt Nam, đƣợc
khách hàng tin tƣởng lựa chọn. Phát
triển bền vững song hành cùng với sự

phát triển của các đối tác và khách hàng,

Doanh nghiệp hàng
đầu Việt Nam

mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho
ngƣời lao động.

Phát triển
bền vững
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Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi



SỨ MỆNH



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cam kết cung cấp các sản phẩm chất
lƣợng và dịch vụ chuyên nghiệp nhất
tới khách hàng góp phần nhằm nâng
cao giá trị của cuộc sống. Tạo lập môi
trƣờng làm việc chuyên nghiệp, thân
thiện, tạo cơ hội phát triển nghề
nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi
nhân viên. Tạo ra nguồn nhân lực và
vật lực góp phần vào quá trình phát

triển kinh tế, văn hóa, xã hội và ngành
công nghiệp xây dựng tại Việt Nam.
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PHẦN III:
CHẶNG ĐƢỜNG PHÁT TRIỂN
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Chặng đƣờng phát triển

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Thiên Hòa An đã trải qua nhiều khó
khăn ban đầu để vƣơn mình mạnh mẽ trở thành một thƣơng hiệu top đầu trong

ngành. Với sự chỉ đạo sâu sắc của đội ngũ cấp cao và sự nhiệt huyết của cả bộ máy
công nhân viên, tập thể Thiên Hòa An vẫn luôn vững vàng phát triển hòa vào cùng
với sự hội nhập của cả nƣớc.
1996: Thành
lập Công ty
TNHH Thiên
Hòa An

2011: Mở
rộng sản
xuất máy
phát điện
THA Power

1999: Chi
nhánh T2
tại Nghệ
An

1998:
Thành lập
chi nhánh
Hồ Chí
Minh

2000: Chi
nhánh tại
Đà Nẵng

2017-2020: Mở
rộng hoạt động
kinh doanh.
Nghiên cứu,
đưa ra các sản
phẩm mới.
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PHẦN IV:
ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN CỦA THIÊN HÕA AN


CÁC ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN
Thiên Hòa An hợp tác với những thƣơng hiệu hàng đầu trên thế giới nhằm đƣa đến
những sản phẩm chất lƣợng hàng đầu với giá thành và dịch vụ hẫu mãi tốt nhất. Trong
những thƣơng hiệu độc quyền của Thiên Hòa An dựa trên nhóm sản phẩm phải kể đến:
THA Power, Denyo, Elemax, Koop - Máy Phát Điện; Sicoma, Shaft, Jinlong - Máy Xây
Dựng; Puma, KhaiSan - Máy Nén Khí; Tsurumi, Matra - Máy Bơm. Tất cả cùng với THA
cộng tác để mang đến cho quý khách hàng những "Thiết bị hàng đầu - Dịch vụ chuyên

nghiệp" đúng với giá trị công ty theo đuổi.
Tsurumi có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản được thành lập vào năm 1924. Là một trong những nhà sản xuất
hàng đầu thế giới về các sản phẩm máy bơm nước thải với hơn 90 năm kinh nghiệm, Tsurumi cũng là
một trong những hãng tiên phong trong việc sản xuất và phát triển các chủng loại bơm.

Puma Đài Loan là thương hiệu máy nén khí nổi tiếng xuất hiện từ những năm 1979. Trung tâm khí nén
Puma đặt trụ sở tại Taiwan, chuyên sản xuất các loại máy nén khi Pistol, trục vít, máy nén khí cao áp, thấp
áp, binh chứa khí nén và các phụ kiện đa dạng kèm theo tạo nên một hệ thống khí nén toàn diện, đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng.

ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN NHÓM MÁY PHÁT ĐIỆN
Công ty Thiên Hòa An được thành lập năm 1996, trong hơn 20 năm không ngừng phấn đấu, đến
nay Thiên Hòa An đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Máy Phát Điện - Máy Xây
Dựng. Để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng, tổ máy phát điện Thiên Hòa An (THA Power) được
sản xuất và lắp ráp với sự đảm bảo về uy tín và chất lượng cao.

Denyo là một trong những công ty sản xuất máy phát điện hàng đầu thế giới được thành lập năm
1948 tại Nhật Bản, có trụ sở chính được đặt tại Tokyo. Gần 70 năm trong ngành, Denyo nghiên cứu
và phát triển không ngừng nghỉ tạo ra dòng sản phẩm chất lượng cao, hiện đại, dễ sử dụng để đáp
ứng các nhu cầu liên tục thay đổi của thị trường.

Elemax là dòng máy phát điện đến từ Nhật Bản được Công ty Sawafuji Electric bắt đầu sản xuất
vào năm 1992. Thương hiệu ra đời với mục đích mang đến những dòng máy phát điện chất lượng
cao, hoạt động bên bỉ đến với người tiêu dùng. Trải qua 25 năm phát triển và cải tiến không ngừng,
thương hiệu máy phát điện Elemax vươn ra khỏi phạm vi nước Nhật và là một thương hiệu uy tín
trên thế giới.

Koop được thành lập vào năm 2007 tại Thường Châu, Trung Quốc. Là một doanh nghiệp quốc tế
chuyên về nghiên cứu, sản xuất và bán các sản phẩm động cơ Diesel và máy phát điện Diesel.
Nhiệm vụ của Koop là cung cấp giải pháp năng lượng sáng tạo và hiệu quả cho người dùng toàn
cầu.
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PHẦN V:
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA THIÊN HÕA AN


DỰ ÁN MÁY PHÁT ĐIỆN
1500kVA


Khách hàng: CTCP nhôm Ngọc Diệp –

KCN phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên.


Sản phẩm: Tổ máy phát điện THA

Power 1650MMT – động cơ Mitsubishi
Nhật Bản

DỰ ÁN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
TP.VINH
 Khách hàng: CTCP Xây dựng Tân

Nam


Sản phẩm: Trạm trộn Sicoma 120m³ -

Xuất xứ Italia
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DỰ ÁN CÔNG TY DU
THUYỀN HTC


Khách hàng: Công ty Du thuyền HTC –

đầu ngành trong lĩnh vực du thuyền 5 sao


Sản phẩm: Tổ máy phát điện Denyo DCA

– Xuất xứ: Nhật Bản.

DỰ ÁN MÁY PHÁT ĐIỆN - BỆNH
VIỆN MẮT NGHỆ AN


Khách hàng: Bệnh viện mắt Nghệ An



Sản phẩm: Tổ máy phát điện Denyo

DCA 220 – Xuất xứ: Nhật Bản
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI THIÊN HÕA AN

Hoạt động tổ chức đào tạo Thiên Hòa An

Thiên Hòa An mang trung thu đến xóm
chạy thận

22

HỆ THỐNG
CHI NHÁNH
THIÊN HÒA AN

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

