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Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ TECHPRO, tiền thân là Công ty TNHH 

Thương Mại và Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ, được thành lập từ năm 2001 và có bề

dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp an ninh và công

nghệ cao với ba mũi nhọn chính:

1 – Hệ thống an ninh và giải pháp quản lý tòa nhà

2 – Máy Móc, thiết bị phần mềm và các giải pháp kỹ thuật công nghệ ngành in

3 – Máy móc thiết bị hệ thống điều khiển và các giải pháp quản lý cho nhà máy

Với nhận thức Công nghệ là yếu tố quyết định mang đến sự khác biệt về chất lượng 

sản phẩm, chất lượng dịch vụ, làm tăng khả năng cạnh tranh và tăng hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp, chúng tôi đặt ra cho mình sứ mệnh phải thúc đẩy 

việc ứng dụng các công nghệ mới trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều sản 

phẩm và giải pháp do TECHPRO cung cấp đã ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả 

thiết thực cho các Đối Tác, các Khách Hàng trong các lĩnh vực như: Điện lực, Giao 

thông, Xăng dầu, Viễn thông, Ngân hàng, Tài chính Thuế, Nhà máy công nghiệp, Tòa 

nhà văn phòng, Trung tâm bán lẻ, …vv

Có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại Hồ Chí Minh cùng đội ngũ nhân sự trẻ, năng 

động, chuyên nghiệp, trình độ cao, được đào tạo bài bản trong các môi trường danh 

tiếng trong và ngoài nước, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các Đối Tác và Khách 

Hàng của mình bất kỳ khi nào có yêu cầu với chất lượng dịch vụ cao nhất.

TECHPRO luôn tự hào và cảm ơn các Đối Tác, Khách Hàng trong và ngoài nước đã 

tin cậy đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm qua. Chúng tôi luôn nâng niu 

và trân trọng sự ủng hộ dù nhỏ nhất của quý vị!

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Đình Hiệp

GIỚI THIỆU
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TECHPRO mong muốn xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề

nghiệp, môi trường làm việc có văn hóa với phong cách ứng xử giải quyết công việc

thống nhất, khoa học nhằm tạo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động;     

Hướng tới xây dựng đội ngũ nhận viên chuyên nghiệp, sáng tạo hướng tới tiêu chuẩn

công dân toàn cầu

Mỗi thành viên của TECHPRO cần xây dựng hình ảnh uy tín của công ty với những

văn hóa đặc trưng riêng từ đó tạo nên những lợi thế cạnh tranh cũng như quảng bá

hình ảnh, thương hiệu của công ty ở trong nước và quốc tế

TUYÊN BỐ VỀ TẦM NHÌN:

TECHPRO sẽ trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu ở Việt Nam và khu vực về kinh

doanh các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trên nền tảng công nghệ ICT và kỹ thuật số.

TUYÊN BỐ VỀ SỨ MỆNH:

TECHPRO đem tới khách hàng những sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu với

chất lượng cao, dịch vụ vượt trội cho các hệ thống quản lý sản xuất và vận hành của

các doanh nghiệp, các tổ chức. Giúp khách hàng đạt hiệu quả kinh doanh tốt và đóng

góp tích cực vào sự phát triển chung vào nền Khoa học Công nghệ ứng dụng tại Việt

Nam

TÍN

TECHPRO luôn thực hiện đúng cam kết

và không ngừng nỗ lực làm tốt hơn cả sự

mong đợi để tạo dựng niềm tin của khách 

hàng

TÂM 

TECHPRO luôn duy trì đạo đức kinh

doanh; cân bằng quyền lợi giữa Khách 

hàng – Cộng đồng và Doanh nghiệp.

NHÂN

TECHPRO luôn coi người lao động là tài

sản quý giá nhất, hướng tới xây dựng môi

trường làm việc thân thiện, chia sẻ trách

nhiệm và khuyến khích sự cống hiến.

TRÍ

TECHPRO luôn coi trọng và khuyến

khích sự sáng tạo, đề cao tinh thần học

hỏi để mang đến các sản phẩm và dịch vụ

có gía trị cao hơn cho khách hàng.

TUYÊN BỐ VỀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VĂN HÓA LÀM VIỆC



2020 ©TECHPRO JSC. All rights reserved
5

Trải qua hơn 19 năm xây dựng và phát triển, Công ty TECHPRO đã và đang ngày 

càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực tư vấn thiết kế giải pháp kiểm 

soát an ninh tòa nhà không chỉ trên địa bàn Hà Nội, Hồ Chí Minh mà còn trên toàn 

quốc. Một hành trình phát triển liên tục không ngừng, Công ty đã gặt hái được nhiều 

thành tích đáng kể như TOP 50 “Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt” và 

nhiều danh hiệu cao quý khác.

Thành lập 2001

Ký kết hợp tác với IDTECK và ADVANTECH

KHỞI NGHIỆP2001-2005

2006-2010

2011-2014

2015-2018

Hiện Nay

HỢP TÁC

Thành lập VP CN Hồ Chí Minh

Hợp tác với các hãng KODAK, KERN, GUNNEBO

BỨT PHÁ

Tham gia hiệp hội về an ninh - tự động hóa

APSA và VAA

Đưa các Giải Pháp – Sản Phẩm cao cấp vào

thị trường

ĐỊNH VỊ

Thành lập Trung Tâm Dịch Vụ Kỹ Thuật - IMS

Mở rộng thị trường sang Lào - Campuchia

TECHPRO được bình chọn là top 50 Doanh

Nghiệp Tốt – Thương Hiệu Tiêu Biểu Việt

Nam 2018

NÂNG TẦM

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN
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Số lượng: 100 người ++

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, đầy lòng nhiệt tình và 

yêu nghề có thể đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của Khách Hàng.

Đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực:

Tư vấn và cung cấp thiết bị giải pháp an ninh , an tòa

Phát triển và triển khai phần mềm giải pháp tự động hóa nhà máy

Tư vấn, triển khai các dịch vụ kiểm soát an ninh, in kỹ thuật số,tự động hóa điều

khiên cho nhà máy

Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và tích hợp hệ thống

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kiểm soát xe ra vào, hệ thống camera, hệ thống âm

thanh, máy tính công nghiệp và máy in chuyên dụng

CƠ CẤU

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

THẠC SĨ

KỸ THUẬT VIÊN

CHUYÊN GIA

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC

NGUỒN NHÂN LỰC
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
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✓ Hỗ trợ trọn đời các sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi TECHPRO

✓ Đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, nguồn gốc xuất xứ rõ

ràng, giá thành cạnh tranh, thỏa mãn nhu cầu Khách Hàng

✓ Tạo môi trường kinh doanh thuận tiện cho Khách Hàng thông qua việc

đơn giản hóa các hoạt động thủ tục và quy trình cho Khách Hàng

✓ Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc sau bán hàng nhanh chóng, thuận tiện

✓ Tuân thủ Luật Pháp, thực hiện đúng chuẩn mực các quy định và tiêu

chuẩn ngành

✓ Chia sẻ lợi ịch và đồng hành cùng đối tác và khách hàng để thành công

✓ Phát triển để quay trở lại đóng góp cho Đất Nước

✓ Thực hiện trọn vẹn cam kết với Khách Hàng

Tiêu chuẩn quản lý

TECHPRO vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

27000:2013 và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG
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Từ năm 2004, TECHPRO đã hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới để phát

triển ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số tại Việt Nam. Với đội ngũ kinh doanh

và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi các hãng nổi

tiếng từ Mỹ, Đức, Trung Quốc và Singapore, Hà Lan, Bỉ

TECHPRO cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp tối ưu về ngành in:

- Hệ thống in phun đen trắng và in màu kỹ thuật số.

- Hệ thống in màu kỹ thuật số công nghệ LED.

- Hệ thống giám sát chất lượng in, dữ liệu in và thu thập dữ liệu tự động bằng

camera tốc độ cao.

- Hệ thống lồng gấp phong bì tự động.

- Giải pháp in bảo mật kỹ thuật số: in mã vạch 1D/2D, mực đặc biệt, mực

không màu.

- Giải pháp in dữ liệu biến đổi công nghệ cao: in sao kê, in bảng kê viễn thông,

điện, nước.

- Giải pháp in nhãn mác, tem và bao bì kỹ thuật số trên các chất liệu khác

nhau.

- Giải pháp in với các hiệu ứng đặc biệt: in nổi, in nhũ vàng, in phủ cục bộ…

TECHPRO PRINT
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TECHPRO PRINT

Kodak lần đầu tiên bán tài liệu được thiết kế cho ngành in vào năm 1912.

Trong suốt những năm 1950 và 60, Kodak đã giúp thúc đẩy cuộc cách

mạng màu trong sách và tạp chí. Ngày nay, Kodak là một phần của cuộc

cách mạng mới - mang đến các giải pháp bền vững cũng như kỹ thuật số

cho các máy in và nhà xuất bản thương mại.

Là một công ty công nghệ toàn cầu tập trung vào in ấn, vật liệu & hóa chất tiên tiến. Kodak cung

cấp phần cứng, phần mềm, vật tư tiêu hao và dịch vụ hàng đầu trong ngành chủ yếu cho khách

hàng trong lĩnh vực in ấn thương mại, đóng gói, xuất bản, sản xuất và giải trí. Kodak cam kết

quản lý môi trường và liên tục dẫn đầu trong việc phát triển các giải pháp bền vững. Danh mục

đầu tư đa dạng của Kodak với các sản phẩm ưu việt, hỗ trợ nhanh nhạy và R & D đẳng cấp thế

giới làm cho các giải pháp của Kodak trở thành một khoản đầu tư thông minh cho những khách

hàng muốn cải thiện lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng.

TECHPRO là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm của Kodak tại thị trường Việt Nam từ

năm 2008 với sản phẩm Versamarik, NexPress. Năm 2010, Kodak đã ra mắt dòng sản phẩm Máy

ép và Hệ thống in KODAK PROSPER dựa trên Công nghệ Máy in phun KODAK đã sáng tạo ra nền

tảng in ấn kỹ thuật số linh hoạt có chất lượng sản phẩm đầu ra như in offset lại đảm bảo năng

suất cao và giảm chi phí. Hiện tại, hàng trăm Hệ thống PROSPER đã được TECHPRO cung cấp

kết quả cho khách hàng trên khắp Việt Nam.

Kể từ năm 1947, Kern có chiến lược kế hoạch sản xuất linh hoạt và

kiểm soát quy trình chặt chẽ, và đội ngũ chuyên gia lâu năm có

trình độ cao. Các giải pháp phần cứng và phần mềm được thiết kế

riêng và dịch vụ hướng khách hàng được đánh giá cao trên toàn

cầu đạt chất lượng Thuỵ Sĩ.

Kern có bốn mảng kinh doanh: hệ thống gấp (kernMail), hệ thống đóng gói (kernPack), thiết bị đầu

cuối bưu kiện (kernTerminal) và chương trình dịch vụ toàn diện và đáng tin cậy trên toàn thế giới

(kernService). Đây là bốn trụ cột đáp ứng nhu cầu về hệ thống và giải pháp “từ điểm chạm đầu tiên

đến điểm chạm cuối cùng”. Phần mềm và nền tảng, được điều chỉnh cho phù hợp với sản phẩm và

khách hàng, hoàn thiện trong phạm vi hệ thống của Kern.

TECHPRO là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm của Kern tại thị trường Việt Nam từ năm

2008 với hệ thống gấp (kernMail), hệ thống đóng gói (kernPack)

Kể từ khi thành lập vào năm 1991, Axode đã trở thành công ty hàng 

đầu thế giới trong việc giám sát các tài liệu in trên máy ảnh theo

thời gian thực. Đây là giải pháp giám sát dành riêng cho ngành in. 

Axode có các giải pháp để theo dõi và giám sát sản xuất hoàn toàn tự động dựa trên thời gian thực. 

Cung cấp đầy đủ bảng theo dõi sản phẩm từ đầu đến điểm giao hàng cuối cùng, bảo vệ sản phẩm 

chính hãng, phát hiện sản phẩm giả, thống kê & báo cáo chuỗi cung ứng theo thời gian thực và năng 

suất được tối ưu hóa nhờ kiến trúc kiểm soát và lập kế hoạch sản xuất tùy chỉnh.

Năm 2009, TECHPRO trở thành nhà tích hợp chính thức các giải pháp giám sát bằng hình ảnh của 

Axode tại thị trường Việt Nam 
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Xeikon được thành lập vào năm 1988 và trở thành

thành viên của Flint Group vào năm 2015,. Cùng

năm 2015 khi Xeikon ra mắt Xeikon 9800 và Xeikon

CX3, hay còn gọi là Cheetah, máy in nhãn chất lượng

cao và tốc độ nhanh nhất hiện nay.

Xeikon được biết đến với tư cách là 3 nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số được ưa chuộng hàng

đầu trên thế giới và có thị phần kinh doanh máy in kỹ thuật số tốt nhất vào năm 2016 với số

lượng bán ra trên toàn cầu là hơn 1.000 máy

Trong lĩnh vực in kỹ thuật số, mục tiêu của Xeikon luôn là và sẽ luôn luôn là tạo ra những cách tốt

nhất để tạo ra chất lượng in ấn cao nhất mang tính cá nhân, linh hoạt và mang lại lợi nhuận.

Bằng việc tập trung 100% nguồn lực vào tất cả các khía cạnh của công nghệ in kỹ thuật số, bao

gồm cả toner, Xeikon trực tiếp đưa ra các giải pháp hoàn toàn có thể tùy chỉnh cho doanh

nghiệp sản xuất đặc biệt Xeikon có dịch vụ trực tiếp & từ xa trên toàn cầu.

TECHPRO hợp tác với Xeikon từ năm 2010, khi hai bên cùng thiết kế, xây dựng, lắp đặt và duy trì
các giải pháp in kỹ thuật số hoàn chỉnh cho nhãn hàng, bao bì và thùng carton gấp cho những
khách hàng đầu tiên tại Việt Nam. Cho đến nay, hàng năm TECHPRO đều cử các chuyên gia đi
đào tạo trực tiếp tại Xeikon để học hỏi các công nghệ mới nhất đáp ứng các yêu cầu ngày một
khắt khe của Khách Hàng tại Việt Nam một cách tốt nhất

Trong gần 40 năm, Công ty TNHH Máy in DLG Thượng Hải

đã cung cấp thiết bị đóng gói và in ấn cho rất nhiều khách

hàng toàn cầu.

DLG Thượng Hải đã thiết kế và sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm: máy phủ, máy cán sáo,

máy dán / máy dán bìa hồ sơ, máy dán lịch, máy đóng rắn UV, Máy tẩy bột CFZ và Máy cắt rãnh

tự động JH-1020.

Từ năm 2012, TECHPRO đã hợp tác với DLG tại thị trường Việt Nam để đáp ứng những yêu cầu

thiết kế riêng của từng Khách Hàng cho các hệ thống in, sản xuất bao bì các loại.

Thành lập vào năm 1946, tập đoàn Sakurai Graphic

Systems đã sản xuất thiết bị in ấn và cung cấp các dịch

vụ chất lượng cao cho khách hàng.

Triết lý doanh nghiệp của Sakurai là phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng lâu dài qua

nhiều thế hệ và gắn bó chặt chẽ với ngành công nghiệp in của Nhật Bản và nước ngoài theo

TECHPRO bắt đầu hợp tác vơi Sakurai năm 2015 là giai đoạn quan trọng khi việc truyền thông

thông tin được hưởng lợi từ những tiến bộ của công nghệ thông tin. Ngành công nghiệp in, đóng

một vai trò quan trọng của việc truyền thông tin, đã trải qua một cuộc cách mạng về cấu trúc để

đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của thị trường. TECHPRO với định hướng là

công ty cung cấp giải pháp tổng thể trong ngành In Ấn sẽ tiếp tục phát triển liên kết với nhiều đơn

vị cung cấp thiết bị in ấn với công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TECHPRO PRINT

Nhà sản xuất và phân phối thiết bị có giá trị cao hàng đầu của

Ấn Độ cho ngành in ấn và đóng gói, Monotech Systems -

Thành lập năm 1999 với trụ sở chính tại Chennai, Tamilnadu.

Monotech Systems đã đi đầu trong ngành in ấn và xuất bản trong hơn hai thập kỷ với việc dẫn đầu

trong một số phân khúc thị trường bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ đột phá.

Bắt đầu thiết lập mối quan hệ hợp tác nghiên cứu các sản phẩm giải pháp với TECHPRO năm

2018. Hai bên sẽ có những hoạt động mới để xúc tiến đưa các sản phẩm mới đáp ứng các phân

khúc thị trường mới tại Việt Nam

Skilrock là Công ty công nghệ & dịch

vụ có chuyên môn sâu rộng trong các

lĩnh vực công nghệ cao mới nhất.

Skillrock chuyên về giải pháp công

nghệ sáng tạo cho các ngành dịch vụ

Xổ số, Trò chơi & Thanh toán
.
Với 48 năm kinh nghiệm triển khai sâu rộng trên khắp các châu lục , 'Infiniti', Nền
tảng thế hệ thứ 4 của Skilrock là một Nền tảng Omni-Channel, Omni-Gaming thực
sự có khả năng phục vụ bất kỳ nhà điều hành xổ số hoặc trò chơi nào ở bất kỳ đâu
trên thế giới.
Năm 2018, Skillrock cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác vơi TECHPRO để triển khai
mảng trò chơi xổ số cào biết kết quả ngay tại Việt Nam

Komori Machine Works được thành lập năm 1923

tại Kitashinmachi, Honjo-ku, Tokyo

(Higashikomagata, Sumida-ku, Tokyo hiện nay).

Năm 1990 Tên công ty được đổi thành Komori Corporation và tên của các công ty thuộc tập

đoàn ở Nhật Bản cũng được sửa đổi cho phù hợp. Kể từ khi thành lập vào năm 1923, Komori đã

tôn trọng nguồn gốc của mình: sản xuất các sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy vượt

trội. Komori được biết đến trên toàn thế giới như một nhà sản xuất máy móc in ấn.

Năm 2020, KOMORI và TECHPRO đã có những trao đổi hợp tác phát triển kinh doanh tại thị

trường Việt Nam.

Multifeeder Technology được thành lập năm 1996 là
công ty hàng đầu trên toàn cầu trong việc thiết kế và
sản xuất bộ nạp ma sát, máy dán nhãn và hệ thống
tích hợp và các giải pháp tự động hóa tổng thể cho
các ngành công nghiệp Dược phẩm, Thực phẩm và In
& Bao bì. Năm 2020, TECHPRO đã lựa chọn
Multifeeder để hoàn thiện các dự án tích hợp hệ
thống In bao bì nhãn hàng tại Việt Nam

Năm 2021: Multifeeder Technology đổi thành MFT
Automation với nhận diện mới.
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DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 

Năm KHÁCH HÀNG DỰ ÁN THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

2009 Công ty Cổ phần In Tài Chính Dự án: Cung cấp lắp đặt máy in phun

Công nghiệp Kodak Stream 4 inh.

Hợp đồng số: 300709/ITC – TECH ký ngày

30/07/2009.

2010 Bưu điện tỉnh Nghệ An Dự án: Cung cấp lắp đặt máy lồng gấp

phong bì.

Hợp đồng số: 318 ký ngày 30/12/2010.

2014 Công ty TNHH MTV cho thuê

tài chính – NH TMCP Ngoại

thương Việt Nam.

Dự án: Cung cấp hệ thống máy in phun

Prosper S5.

Hợp đồng số: 035/TECHPRO – VCBL –

ITC/2014 ký ngày 11/8/2014.

2015 Công ty Cổ phần dịch vụ viễn

thông và In bưu điện

Dự án: Dự án đầu tư máy in offset kỹ 

thuật số Kodak Nexpress 2500

Hợp đồng số: 053TECH /IBĐ ký ngày 19 

tháng 10 năm 2015.

2016 Công ty Cổ Phần In Nhãn

Hàng An Lạc.

Dự án: Máy in kỹ thuật số (Digital 

Printing).

Hợp đồng số: 022TECH/ANLAC ký ngày 05 

tháng 05 năm 2016.

2016 Công ty TNHH Một thành viên 

Xổ số Kiến thiết Tp. Hồ Chí

Minh.

Dự án: Cung cấp và lắp đặt một hệ

thống máy in Kỹ thuật số.

Hợp đồng số: 969HĐ/XSKTTP/TECHCM, ký

ngày 01 tháng 12 năm 2015, ngày hoàn

thành 26 tháng 05 năm 2016. 

2016 Công ty TNHH Một thành viên 

Xổ số Kiến thiết Tp. Hồ Chí

Minh.

Dự án: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống

máy phủ UV định hình để hỗ trợ sản 

xuất cho hệ thống in Kỹ thuật số.

Hợp đồng số: 2969HĐ/XSKTTP/TECHCM,  

ký ngày 10  tháng 08 năm 2016, ngày hoàn

thành 29 tháng 10 năm 2016.

2018 Công ty TNHH Một thành viên 

Xổ số Kiến thiết Tp. Hồ Chí

Minh.

Dự án: Cung cấp lắp đặt máy in kỹ 

thuật số; máy in lụa 2 trạm; phần mềm

xổ số cào.

Hợp đồng số: 3969 

HĐ/XSKTTP/TECHPRO&CTIN, ký ngày 06 

tháng 04 năm 2018, ngày hoàn thành 06 

tháng 11 năm 2018. 

2020 Công ty TNHH Một thành viên 

Xổ số Kiến thiết Tp. Hồ Chí

Minh.

Dự án: Cung cấp lắp đặt Hệ thống máy

đục lỗ 2 chiều tự động; Hệ thống máy

tráng phủ UV toàn phần tự động.

Hợp đồng số: 061 HĐ/XSKTTP/TECHPRO, 

ký ngày 15 tháng 10 năm 2019, ngày hoàn

thành 16 tháng 03 năm 2020. 

2020 Công ty MMP. Dự án: Cung cấp lắp đặt Hệ thống máy

kéo giấy của máy in kỹ thuật số công

nghiệp.

Hợp đồng số: VN.2020-1507.MMP-TECH.01, 

ký ngày 15 tháng 07 năm 2020, ngày hoàn

thành 16 tháng 12 năm 2020. 

2020 Công ty MMP (Nhà Máy Bao Bì 

MMVIDON)

Dự án: Cung cấp lắp đặt Hệ thống in kỹ

thuật số công nghiệp, hệ thống sấy, hệ

thống Camera kiểm tra dữ liệu sau in.

Hợp đồng số: VN.2020-1507.MMP-TECH.02, 

ký ngày 15 tháng 07 năm 2020, ngày hoàn

thành 16 tháng 12 năm 2020. 
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Chương trình "TECHPRO - CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" được thực hiện với khát vọng 
chung tay chia sẻ với xã hội lan tỏa giá trị tốt đẹp và nhân văn, là món quà tinh 
thần để người dân thêm niềm tin vào tương lai, để các em nhỏ có động lực 

phấn đấu học hỏi và trưởng thành. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt

động văn hóa của TECHPRO. Chương trình thiện nguyện được tổ chức hàng
năm vào dịp kỷ niệm thành lập TECHPRO.

CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG
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CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG
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GIẢI THƯỞNG

TOP 50 THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ĐẤT VIỆT - 2018

TOP 100 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG - 2020

Ông Nguyễn Đình Hiệp – Tổng Giám Đốc Công ty TECHPRO nhận Giải thưởng Top 100 
Thương Hiệu Tiêu Biểu Châu Á Thái Bình Dương năm 2020

Ông Đinh Văn Hùng – Giám đốc Trung Tâm Kinh Doanh SBS đại diện TECHPRO nhận Giải 
thưởng Top 50 Thương Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt năm 2018
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Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020 được VINASA tổ chức. 
Giải thưởng ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đã và 
đang có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng 
sống hơn, có thương hiệu, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững, đồng thời 
góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó Giải 
thưởng cũng khuyến khích các doanh nghiệp sáng tạo các sản phẩm giải 
pháp công nghệ tiên tiến, là kênh kết nối cung cầu, hợp tác trong xây dựng 
những mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh xây dựng và phát triển thành 
phố thông minh tại Việt Nam.

Ông Đinh Văn Hùng (thứ 2 từ trái sang) và Ông Lê Ngọc Sơn (thứ 2 từ phải sang) đại diện 
TECHPRO nhận Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2020

GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VIỆT NAM - 2020



2020 ©TECHPRO JSC. All rights reserved 21

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

1. NGUỒN VỐN:

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 vnđ

- Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ đương đương tổng
nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị đầu tư
ngay khi DTC ký được HĐ với các đối tác.

- Các cổ đông sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo mức góp vốn hiện hành để 
tăng vốn điều lệ lên đến 100.000.000.000 đồng.



22HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH


