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MỤC LỤC

THƯ NGỎ

Lời đầu tiên Công Ty Cổ Phần Ngày Mới Việt Nam 
(Newday Vietnam) xin được gửi tới Quý khách hàng 
lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc công 
việc sản xuất – kinh doanh của đơn vị ngày càng 
hưng thịnh

Chúng tôi Newday Vietnam là doanh nghiệp chuyên 
cung cấp và thi công hoàn thiện các loại cửa cao 
cấp hàng đầu Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm 
cùng với đội ngũ nhân viên giàu nhiệt huyết Newday 
Vietnam đã và đang tiếp tục khẳng định thương 
hiệu và vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất cung 
cấp hoàn thiện:

Cửa thép sơn vân gỗ 
Cửa thép chống cháy 
Cửa thép công nghiệp 
Cửa cuốn 
Cửa nhựa ABS
Cửa nhựa composite

Hệ thống dịch vụ bán hàng và hậu mãi sau bán hàng 
chuyên nghiệp, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng 
và vận chuyển – lắp đặt chính xác, là những giá trị 
gia tăng mà chúng tôi mang đến cho khách hàng.

Với phương châm “Vì lợi ích khách hàng” – chúng 
tôi hiểu rằng mọi sự nỗ lực về chất lượng phục vụ 
của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành 
công trong tương lai cho khách hàng 

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con 
người Newday Vietnam cam kết rằng sẽ mang đến 
cho Quý Khách hàng những sản phẩm, dịch vụ với 
chất lượng và tiến độ tốt nhất. Sự hài lòng của Quý 
Khác là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ 
từ phía Quý Công ty!

Trân trọng!
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THÔNG TIN CHUNG 
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀY MỚI VIỆT NAM 
Tên tiếng anh: NEWDAY VIETNAM .,JSC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 169 phố Khuất Duy Tiến, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02462 937 329 
Email: info@newdayvietnam.com
ĐDPL: Ông Hoàng Trung Vương - Chức vụ: Giám đốc
Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng
Mã số thuế: 0106849273 

Công Ty Cổ Phần Ngày Mới Việt Nam được thành lập theo giấy 
phép đăng ký kinh doanh số 0106849273 do Sở kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14 tháng 05 năm 2015.

Thực hiện nhanh nhất các giải pháp tối ưu, cung cấp một hệ 
thống dịch vụ đồng bộ, khép kín nhằm mang lại những giá trị 
gia tăng cao nhất cho khách hàng và cộng đồng qua việc ứng 
dụng công nghệ tiên tiến của thế giới. 

Đối với khách hàng: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất giúp 
khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và hiệu quả tài chính. 
Đối với cán bộ, nhân viên: Đoàn kết, sáng tạo, hợp tác trong công 
việc, tính kỷ luật cao và tác phong làm việc chuyên nghiệp là nền 
tảng văn hóa của Newday Vietnam. Là ngôi nhà chung mang tới 
từng thành viên một cuộc sống chất lượng, sung túc, đầy đủ.  
Đối với cộng đồng xã hội: Là tổ chức có trách nhiệm xã hội, tích 
cực chủ động tham gia góp phần làm cho xã hội thêm hưng thịnh.

GIỚI THIỆU TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa học 
quản lý, Công Ty Cổ Phần Ngày Mới Việt Nam mong muốn trở 
thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực về cung cấp giải 
pháp toàn diện về cửa. 

Newday Vietnam đã thiết lập các mối quan hệ với các đối tác 
nhằm mang đến dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, 
đồng thời trở thành những đối tác xây dựng chiến lược trong 
tương lai.
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THÔNG TIN PHÁP LÝ
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CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP

NỖ LỰC SÁNG TẠO

Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết định 
sự thỏa mãn của khách hàng là chìa khóa của thành 
công, chúng tôi xem việc đảm bảo tiến độ và chất 
lượng phục vụ là mục tiêu chiến lược trong sự nghiệp 
phát triển của mình. Mục tiêu của Newday Vietnam 
là mang đến tối ưu hóa về kinh tế cho khách hàng

Dịch vụ của Newday Vietnam được vận hành bởi đội 
ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên nghiệp với nhiều 
năm kinh nghiệm. 

Chúng tôi tin tưởng với tập thể đoàn kết, vững mạnh 
cùng với sự ủng hộ của Quý khách hàng, chúng tôi 
chắn chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn 
nữa trong tương lai để cùng mang đến thành công 
cho tất cả các đôi tác khách hàng cùng đồng hành 
với mình.

Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, phát triển 
cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như đổi 
mới khả năng cung ứng dịch vụ, không có bất kỳ 
khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại 
những giá trị tiện ích phù hợp nhất với lợi ích của 
khách hàng.

Thường xuyên điều chỉnh các quá trình tác nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công trình, cải tiến 
hệ thống quản lý chất lượng.

Tận tâm , tận lực hoàn thành công trình đúng hạn, an toàn và bảo hành công trình tận tình, chu đáo.

Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đoàn kết nội bộ, kỷ luật, hợp tác, sáng tạo trong lao động.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu phương thức quản lý hiệu quả, công nghệ sản xuất hiện đại, kỹ 
thuật thi công tiên tiến.

Không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty bằng những công trình chất lượng cao.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG 
LÀ SỨ MỆNH
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

DÒNG VÂN GỖ (WOOD PATTERN)

DÒNG HIỆN ĐẠI (MODERN STYLE)

DÒNG HUỲNH (PANO DOOR)

DÒNG TÂN CỔ ĐIỂN (DECOR DOOR)

DÒNG ỐP ĐÁ (SOLID MODERN)

DÒNG CỬA CHỐNG CHÁY (FIREPROOF DOOR)
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DÒNG VÂN GỖ (WOOD PATTERN)

DÒNG HIỆN ĐẠI (MODERN STYLE)

Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ và 
cửa thông phòng ABS vân gỗ, có hoa 
văn thân thiện, cao cấp và hiện đại

Là dòng sản phẩm cửa chính căn hộ và 
cửa thông phòng ABS với các hoạ tiết 
kẻ và đính hiện đại, công năng sử dụng 
đa dạng, phù hợp mọi kiến trúc hiện đại.

TOTAL SOLUTION 
FOR DOOR

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ CỬA

Trong kiến trúc hiện đại, hạng mục cửa giữ vai trò quan trọng và phải đảm bảo tính đồng nhất với kiến trúc nội thất 
tổng thể. Các vị trí cửa như một dòng năng lượng chảy không ngừng trong toà nhà; cửa thép chống cháy như vệ sỹ 
bảo vệ tòa nhà, cửa chính giữ vai trò tương tác giữa tòa nhà với môi trường tự nhiên, cửa thông phòng đảm bảo hòa 
hợp tòa nhà với môi trường xây dựng và liên kết tòa nhà với môi trường xã hội.

GIẢI PHÁP CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, TỦ KỸ THUẬT: Hệ giải pháp chống cháy và ngăn khói tạo ra hàng lang thoát 
hiểm an toàn cho người sử dụng, bảo vệ các phòng thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà. Giải pháp được ứng dụng trong 
các công trình như nhà máy, chung cư, khách sạn, trum tâm thương mại, văn phòng.

GIẢI PHÁP CỬA THÉP AN TOÀN CĂN HỘ: Với ưu thế an toàn hơn cửa gỗ và có khả năng chống cháy, ngăn khói. 
Cửa thép an toàn căn hộ được sử dụng tại vị trí cửa chính các phòng khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự biệt lập. 
Cửa có thiết kế tích hợp với cửa thông phòng ABS tại các vị trí liên phòng, vệ sinh,... Cửa thông phòng ABS là dòng sản 
phẩm có nhiều ưu điểm như nhẹ, an toàn, không công vênh co ngót, mẫu mã đa dạng và được khách hàng ưu chuộng.

GIẢI PHÁP CỬA NGĂN SẢNH, HÀNH LANG, BAN CÔNG: Với bề mặt là kính trong và có khả năng chống cháy, cửa 
kính khung thép Galaxy Door tiện dụng hơn hẳn cửa gỗ và sang trọng hơn cửa nhôm kính thông thường. Cửa trượt 
tự động, cửa kính khung thép, vách kính được sử dụng tại sảnh chính trung tâm thương mại - văn phòng, hành lang 
khách sạn, bệnh viện, trường học,...

GIẢI PHÁP CỬA CHO CÁC ĐẠI SẢNH, MẶT TIỀN: Giải pháp cửa ốp đá tạo nên kiến trúc đồng nhất tại các vị trí đại 
sảnh của khách sạn, nhà hát hoặc biệt thự cổ có sử dụng ốp đá tường và ốp đá cột chính, tạo nên kiến trúc tổng thể 
và sang trọng.

GIẢI PHÁP CỬA CHO CÁC NHÀ MÁY: Đáp ứng yêu cầu khắt khe về phòng chống cháy tại các nhà máy sản xuất và 
chế biến thực phẩm, cửa cuốn nan thép tạo nên giải pháp phòng chống cháy tự động, cách ly vùng cháy tại các nhà 
máy sản xuất và chế tạo. Tích hợp với cửa cuốn chống cháy, Galaxy Door còn cung cấp sản phẩm cửa cuốn nhanh 
có chức năng giữ nhiệt tại các phòng lạnh hoặc khử trùng trong các khu vực chế biến thực phẩm.

GIẢI PHÁP CỬA CHÌ CHO BỆNH VIỆN: Tích hợp chức năng ngăn Tia X-Quang, Tia xạ khác và khả năng chống cháy 
chuyên dụng. Giải pháp cửa thép chì Galaxy Door được nhiều Bệnh viện lớn tại Việt Nam sử dụng cho các Phòng 
chiếu, chụp hoặc Phòng chuyên khoa đặc biệt
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CT7, CT8, ĐẶNG XÁ, GIA LÂM. HÀ NỘI SỞ TÀI CHÍNH LÀO CAI

TRỤ SỞ VCB TÂY HỒ, LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ HÀ NỘI CỤC THUẾ TUYÊN QUANG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU DỰ ÁN TIÊU BIỂU

NHÀ VĂN PHÒNG, KHU CHUNG CƯ
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TRƯỜNG THPT MARIECURIE HÀ NỘI TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI HẠ LONG

VINSCHOOL AN KHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÁP ALEXANDRE YERSIN

TRƯỜNG HỌC
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BỆNH VIỆN KHÁCH SẠN

VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

KHÁCH SẠN SUMMER2 CỬA LÒKHÁCH SẠN ĐẠI VIỆT - 19 PHAN CHU TRINH - THANH HÓA

KHÁCH SẠN SUMMER CỬA LÒ
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NHÀ MÁY

NHÀ MÁY DOUM, KCN PHỐ NỔI B, YÊN MỸ, HƯNG YÊN CÔNG TY DENKA, KCN THĂNG LONG 2, HƯNG YÊN

NHÀ MÁY EPE, KCN VSIP HẢI PHÒNG BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP- HẢI PHÒNG
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NHÀ MÁY KWFF VĨNH PHÚC

NHÀ MÁY NUTRICARE BẮC NINH NHÀ MÁY KEIHIN VIỆT NAM FACTORY HƯNG YÊN

CÔNG TY TNHH CREATIVE LIGHT VIỆT NAM HD
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NẾN THƠM XUẤT KHẨU
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CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀY MỚI VIỆT NAM 
Địa chỉ: Số 169 phố Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02462 937 329  -  Email: info@newdayvietnam.com


