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GIỚI THIỆU
a. Thông tin chung

❖ Tên doanh nghiệp:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA GIA MINH
❖ Tên Viết Tắt: GIA MINH
❖ Loại hình doan nghiệp: Công ty TNHH
❖ Mã số thuế: 0201901389
❖ Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hải Phòng
❖ Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
❖ Trụ sở chính: Tổ dân phố số 04, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng

✓ Email: anninhgiaminh@gmail.com Web: www.cameragiaminh.com
❖ Nhân sự: 12 người.

❖ Trình độ học vấn: Đại học, Cao đẳng và trên đại học: 3 người; Trung cấp: 2 người;
❖ Các phòng ban trong Công ty

✓ Ban Lãnh đạo
✓ Phòng Kinh doanh Dự án
✓ Phòng Kinh doanh Phân phối
✓ Phòng kỹ thuật – Triển khai – Bảo hành
✓ Phòng Kế toán
✓ Phòng Tổng hợp: Hành chính - nhân sự - Marketing

SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Sản phẩm kinh doanh chính
-

Phân phối các sản phẩm máy chủ, máy trạm, Thiết bị mạng , thiết bị Viễn thông, thiết bị Camera,
giám sát , máy đồng bộ, máy tính xách tay.

-

Phân phối các sản phẩm Thiết bị văn phòng : Máy in, Photo , Máy scan , thiết bị nghành siêu thị …
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-

Cung cấp lắp đặt hệ thống trang âm hội thảo

-

Tư vấn, xây dựng các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng, Cung cấp các phần mềm
bản quyền chính hãng.

-

Cung ứng vật tư in ấn, mực in chính hãng và bảo trì trọn gói các thiết bị văn phòng cho tổ chức nhà
nước, doanh nghiệp.

-

Bảo hành, bảo trì các sản phẩm thiết bị văn phòng và tin học.

-

Sửa chữa, thay thế linh phụ kiện máy văn phòng

-

Dịch vụ cho thuê thiết bị văn phòng: Server - Máy photocopy – Máy chiếu

* Danh sách các sản phẩm :
a. Hệ thống Máy chủ, máy trạm, máy đồng bộ (HP/DELL/LENOVO/ Cisco ...), máy tính xách tay
và các thiết bị lưu trữ khác .

b. Cung cấp thiết bị mạng, thiết vị bảo vệ tường lửa, hệ thống mạng không dây, Thiết bị An Ninh,
Camera giám sát

c. Máy in, máy Fax, máy Scan, máy chiếu, máy photocopy của các hãng Canon, HP, Epson,
Xerox, máy in khổ lớn, máy in chuyên nghiệp...

d. Mực in và Vật tư tiêu hao dùng cho các loại máy Fax, máy Photocopy, máy in,

e. Cung cấp sản phẩm phần mềm bản quyền : Microsoft, Kaspersky. Tư vấn , xây dựng các giải
pháp phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
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Dịch vụ
✓ Lắp đặt:
Khi mua bất kỳ sản phẩm nào của GIA MINH, khách hàng sẽ được vận chuyển và lắp đặt tại địa bàn
thành phố Hải Phòng.
✓ Bảo hành:
Mọi sản phẩm bán ra của GIA MINH 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 hưởng một chế độ bảo trì miễn phí
trong 12 tháng và đây cũng là điểm nổi trội khi khách hàng lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
✓ Sửa chữa:
Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo và huấn luyện chính quy bới các chuyên gia hàng đầu của Nhà
sản xuất, khách hàng có thể tin tưởng vào dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi khi mua sản phẩm. Chúng tôi
cam kết cung cấp các điều kiện dịch vụ tốt nhất, thời gian chờ đợi ngắn nhất có thể.
✓ Cho thuê:
Các giải pháp tiện lợi, linh hoạt và hiệu quả luôn được chúng tôi quan tâm xem xét. Vì thế, chúng tôi đã
hoàn thiện chương trình cho thuê các thiết bị văn phòng đặc biệt chú ý đến khách hàng không có nhu cầu sử
dụng dài hạn hoặc chưa có khả năng mua sắm. Quý vị cần thuê máy photocopy, fax, máy chiếu đa chức
năng và các thiết bị văn phòng khác cho công việc đột xuất hay trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi mang
đến những loại hình thuê thiết bị như sau:
✓ Thuê trọn gói: Toàn bộ máy, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, giấy, ghim… do GIA MINH chịu trách
nhiệm. Khách hàng chỉ phải trả chi phí theo số bản chụp/in được thực hiện bởi máy đó. Hơn nữa,
chúng tôi còn có các kỹ thuật viên đến làm việc tại khách hàng và thực hiện mọi yêu cầu sao chụp
cũng như khắc phục tại chỗ mọi sự cố xảy ra với máy trong quá trình hoạt động.
✓ Thuê dài hạn: Hợp đồng được ký từ 6 tháng trở lên, GIA MINH sẽ cũng cấp cho khách hàng những
thiết theo nhu cầu sử dụng. Mọi chi phí thay thế, sửa chữa đều được chúng tôi cung cấp miễn phí.
Khách hàng chỉ phải chi trả phí thuê máy và phí phụ trội nếu sự dụng quá số lượng bản chụp/in đã
được thỏa thuận trong hợp đồng.
✓Thuê ngắn hạn: Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thiết bị trong các hội thảo hay hội họp, GIA
MINH sẽ cung cấp trọn gói “Thuê ngắn hạn” với đầy đủ các thiết bị theo yêu cầu của khách hàng.
✓ Dịch vụ trọng gói:
Việc quản lý và duy trì hoạt động của thiết bị văn phòng làm mất thời gian và tốn kém chi phí nhưng
chưa chắc đã hiệu quả. Khách hàng luôn “đau đầu” trong việc lựa chọn nhà cung cấp khi máy có sự cố hoặc đến
thời hạn phải thay vật tư. GIA MINH cung cấp một dịch vụ trọn gói sẽ giải quyết được mọi vấn đề nêu trên. Khi
mua máy mới, khách hàng và GIA MINH sẽ ký một hợp đồng dịch vụ và trong đó, GIA MINH sẽ chịu trách
nhiệm duy trì hoạt động của máy kể cả chi phí cho vật tư thay thế, vật tư tiêu hao. Với dịch vụ trọn gói, khách
hàng có thể ký hàng năm hoặc ký chọn đời sản phẩm.
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Danh sách một số hợp đồng đó thực hiện trong hệ thống:
- C«ng ty c¬ khÝ chÝnh x¸c EVA- Vship Thñy Nguyªn: HÖ thèng camera v¨n phßng vµ nhµ x-ëng.
- TËp ®oµn Vingroup: Thi c«ng hÖ thèng c¸p quang camera khu ®« thÞ Vincom Imperian.
- TËp ®oµn LG: Thi c«ng cho nhµ thÇu ServerOne: HÖ thèng camera th¸p x©y dùng.
- C«ng ty ChungYang Food ( C«ng ty s¶n xuÊt dÇu võng vèn 100% Hµn Quèc t¹i Khu c«ng
nghiÖp §å S¬n): HÖ thèng camera toµn nhµ m¸y vµ kho bªn ngoµi nhµ m¸y.
- C«ng ty TNHH ESTELLE ViÖt Nam ( C«ng ty s¶n xuÊt chÕ t¸c vµng b¹c vèn cña NhËt B¶n):
HÖ thèng camera toµn bé nhµ m¸y.
- Nhµ m¸y th¹ch cao - §èi t¸c nhµ thÇu Unicons
- C«ng ty TNHH Brighton Việt Nam: HÖ thèng camera toµn bé nhµ m¸y
- C«ng ty TNHH Kü NghÖ Felix: HÖ thèng camera toµn bé nhµ m¸y, m¸y chÊm c«ng vµ an ninh ra
vµo.
- X-ëng ®Öm Ngäc Dòng: Quy m« diÖn tÝch 3ha
- C«ng ty TMT Motors: HÖ thèng camera kho vµ show room
- C«ng Ty C¬ KhÝ Duyªn H¶i: HÖ thèng camera toµn bé nhµ m¸y
....
Công ty GIA MINH đã cung cấp cho các đơn vị thuộc khối Ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp nước ngoài từ trước - đến nay.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Bộ phận Kỹ Thuật

Tư vấn cấu hình ,
Triển khai dự án
Bảo hành, bảo trì,
sửa chữa , hỗ trợ
kỹ thuật đại lý.

Bộ phận Kinh doanh

Phòng kinh doanh
Dự án
Phòng Kinh doanh
phân phối

Bộ phân Kế toán

Phòng Kế Toán Tài chính.

Phòng Tổng hợp

Marketing và hỗ
trợ bán hàng

2. Danh sách nhân viên, trình độ, kinh nghiệm
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GIA MINH tự hào là một tập thể bao gồm các nhà quản lý, kỹ sư công nghệ thông tin, nhân viên tư
vấn, kinh doanh nhiều kinh nghiệm cùng với lòng nhiệt huyết và đam mê sáng tạo. Sức trẻ cùng với
kinh nghiệm nhiều năm làm việc của mỗi thành viên luôn mang đến tính sáng tạo, lòng nhiệt tình để
đảm bảo mọi sản phẩm, dịch vụ chuyển đến tay khách hàng đều thoả mãn mọi nhu cầu của họ.
Các thành viên luôn có ý thức học hỏi không ngừng vể mọi mặt để trở thành:
▪

Các chuyên gia quản trị vững vàng về chuyên môn, sáng suốt trong việc hoạch định

đường lối phát triển.
▪

Các kỹ sư tin học trẻ, tài năng, nhiệt tình, sáng tạo, dày dạn kinh nghiệm qua thử thách

của nhiều dự án công nghệ thông tin có quy mô lớn.

III.

▪

Các nhà tư vấn nhiệt tình với khách hàng, tâm huyết với sản phẩm, dịch vụ làm ra.

▪

Các nhà kinh doanh năng động, sáng tạo, nhạy bén trước mọi biến động của thị trường.

NĂNG LỰC KINH DOANH

a. Hoạt động hỗ trợ sau bán hàng :
Với lực lượng kỹ thuật viên chuyên nghiệp, đào tạo chính quy, khả năng cơ động cao cùng với lực
lượng kỹ thuật hỗ trợ từ hãng , Cty Gia Minh mang đến cho khách hàng dịch vụ bảo hành theo tiêu
chuẩn của hãng tại địa điểm của khách. Phương trâm của Gia Minh là hoạt động hỗ trợ sau bán hàng là
“hậu phương vững chắc” cho hoạt động kinh
b. Các đối tác quan trọng:
✓ Đại lý Ủy quyền của Canon Việt Nam: Được Canon hỗ trợ xây dựng cho toàn bộ showroom
✓ Đại lý ủy quyền của HP Việt Nam – Gold Partner
✓ Đại lý ủy quyền của Lenovo Việt Nam – Diamon Partner
✓ Đại lý ủy quyền của Dell Việt Nam
✓ Là Đại ly Ủy quyền của FUJI XEROX tại Việt Nam
✓ Là đại lý Ủy quyền của máy văn phòng Panasonic
✓ Là Đại lý của IBM Viet Nam
✓ Là Đại lý cấp 1 của FPT
✓ Đại lý cấp 1 của Avnet
✓ Đại lý Camera Hikvision
✓ Đại lý Camera HDParagon
✓ Đại lý Camera Dahua……
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TT

Đối tác

Mức độ quan hệ

Sản phẩm & dịch vụ

1

GOLD PARTNER

Server HP, Workstation HP, Desktop
HP,Laptop HP,Máy in HP, mực in HP

2

GOLD PARTNER

Server, Desktop, Laptop, Storage

3

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN TẠI
Việt Nam

Máy Photocopy, máy Fax
Máy in phun, in Laser

Đại lý bán hàng tại Việt Nam

Server, Storage, Software

4

5

PREFER PATNER

Server, Dessktop, Laptop

6

Đại lý bán hàng tại Việt Nam

Các sản phẩm máy in
Máy quét ảnh, Máy chiếu

7

Master Dealer

Các sản phẩm máy văn phòng và CNTT

8

Đại lý bán hàng tại Việt Nam

Máy FAX, tổng đài, Máy chiếu

9

Đại lý phân phối chính thức

Các sản phẩm máy văn phòng và CNTT

10

Đại lý phân phối chính thức

Các sản phẩm máy văn phòng và CNTT

11

Đại lý phân phối chính thức

THIẾT BỊ MẠNG

12

Đại lý chính thức

VI XỬ LÝ, MAIN BOARD

13

Đại lý chính thức

THIẾT BỊ MẠNG, TV, LCD, CD, DVD,
WRITER

14

Đại lý chính thức

BÀN, GHẾ, TỦ, THIẾT BỊ NỘI THẤT
VĂN PHÒNG
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15

Đại ly Ủy quyền

MÁY VĂN PHOTOCOPY, MÁY IN
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1. Danh sách khách hàng tiêu biểu
STT
Tên Công ty
1

Công ty TNHH Ericsson Việt Nam

2

Liên Minh Châu Âu

3

Công ty TNHH GM Viet Nam

4

Nhà máy Bia Hà Nôi

5

Trường tiểu học Quốc tế Brendon

6

Tập đoàn Vingroup

7

CÔNG TY TNHH DAIICHI JITSUGYO VIỆT NAM

8

Ngân hàng Đầu Từ và Phát Triển Việt Nam – BIDV

9

CÔNG TY TECMO KOEI SOFTWARE VIETNAM.

10

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT

11

Công ty cổ phần tin học - viễn thông hàng không

12

Tổng cục Hậu Cần - Kỹ Thuật , Bộ Công An

13

Ban quản lý dự án - Bộ Tư lệnh Phòng Không , Không Quân

14

Cục tần số vô tuyến điện

15

Esoftflow Limited

16

SHS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội

17

Dự án JST JICA - ESCANBER

18

Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT
IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG CHÂM CỦA GIA MINH
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Công Ty TNHH Công Nghệ Camera Gia Minh kể từ ngày thành lập tới nay đã không ngừng phát
triển và trở thành một Công ty có uy tín hàng đầu về phân phối, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ
thuật có chất lượng cao trong lĩnh vực thiết bị văn phòng tại Việt Nam.
Với phương châm:
“GIAO TIẾP THÂN THIỆN – PHỤC VỤ TẬN TÂM
HỢP TÁC THÀNH CÔNG - TÍN NGHĨA TRƯỜNG TỒN”

Công Ty TNHH Công Nghệ Camera Gia Minh cam kết:`
Sẵn sàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật phù hợp trong lĩnh vực thiết bị văn phòng
nhằm thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục chú trọng và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao
tay nghề trình độ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, đón đầu được những yêu cầu kỹ thuật hiện
đại, để Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh hơn".
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty !
ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ CAMERA GIA MINH
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Chứng chỉ vượt qua kỳ thi của HIKVISION

Chứng chỉ vượt qua kỳ thi của HIKVISION
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Chứng chỉ vượt qua kỳ thi của DAHUA
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