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About Us
Về Chúng Tôi

Developed History
Lịch sử phát triển

Công ty TNHH Thương mại TMT Việt Nam là là một thương hiệu uy tín 
hàng đầu tại Hà Nội nói chung và trên toàn quốc nói riêng trong lĩnh vực 
in ấn:  kẹp file, sổ tay, catalogue, profile, túi giấy, lịch tết,…

Tự hào là doanh nghiệp 7 năm liên tiếp dẫn đầu trong lĩnh vực, được 
nhiều đối tác tín nhiệm và đặt trọn niềm tin. Đến nay, sản phẩm in ấn 
của TMT đã phủ sóng trên toàn lãnh thổ Miền Bắc với đa dạng các dự 
án truyền thông từ các danh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn lớn cấp 
nhà nước như ODA Việt Nam, phòng chống dịch cúm gia cầm, 
HIV/AIDS  của các hoạt động truyền thông lớn trải suốt từ Bắc vào Nam.

Công ty TNHH thương mại TMT Việt Nam áp dụng công nghệ máy móc 
tiên tiến bậc nhất của kĩ thuật in trên thế giới. Vì vậy khách hàng luôn 
an tâm về chất lượng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TMT.

Với Slogan “ Niềm tin của bạn” , hơn 100 cán bộ công nhân viên của 
Công ty TNHH thương mại TMT Việt Nam không ngừng phấn đấu, không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mang lại lợi ích và 
giá trị cao nhất tới khách hàng.

Thông qua những nỗ lực hết mình từ những ngày đầu khởi  nghiệp, TMT 
được nhiều đối tác tin tưởng, hợp tác lâu dài . Tự tin là đơn vị cung cấp 
các dịch vụ từ thiết kế đến in ấn, thi công hoàn hảo nhất đến người tiêu 
dùng. Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH 
thương mại TMT Việt Nam gửi lời tri ân tới tất cả các khách hàng, bạn 
hàng, đối tác đã tin tưởng đồng hành, giúp đỡ TMT trong nhiều năm 
qua. Chúc các doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai!

Được thành lập từ năm 2010, những năm khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. 
TMT luôn biết trân trọng những thành quả, sự tin yêu của các quý khách hàng, sự hài lòng của khách hàng là kim 
chỉ nam dẫn tới thành công của công ty.

Hiện nay, TMT đang tập trung sản xuất và cung cấp các dịch vụ tổng thể liên quan tới ngành in từ thiết kế đến 
công tác thi công cuối cùng. Tiếp tục cung cấp dịch vụ tới nhiều đối tượng khách hàng trong nước về ngành in 
ấn, TMT đã trải qua nhiều sóng gió của những năm đầu khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp luôn được giữ vững 
trong nhiều năm, chúng tôi luôn trân trọng, làm hài lòng khách hàng từ những dự án nhỏ nhất như in các tờ rơi 
– tờ gấp hay in hộp đến các dự án lớn khởi tranh của đất nước, chiến dịch tuyên truyền, thiết kế hệ thống nhận 
diện thương hiệu.

Là một trong những Công ty in ấn có uy tín trong nước. Với nỗ lực phát triển trong nhiều năm qua, TMT coi sự hài 
lòng của  khách hàng là mục tiêu chính để hướng tới. Suốt 7 năm hoạt động, công ty luôn tăng trưởng với tốc 
độ nguồn tài chính vững mạnh, đảm bảo cho đầu tư, phát triển và nghiên cứu.

TMT hiện nay đang có trong mình đội ngũ kĩ thuật viên có kinh nghiệm nhiều năm giúp mang lại cho khách hàng 
những sản phẩm hoàn hảo  và phù hợp nhất.

Với định hướng, làm thỏa mãn nhu cầu, giữ vững niềm tin của khách hàng là tiêu chí hàng đầu để phát triển, nơi 
có những quy định và kiểm soát khắt khe cho các sản phẩm in ấn có chất lượng.

Mục tiêu của công ty hướng đến từ năm 2017 -  2020, đẩy mạnh Hệ thống Nhận biết Thương hiệu trên cả nước, 
là đối tác tin tưởng của nhiều công trình in ấn lớn, đáp ứng hệ thống yêu cầu nghiêm ngặt của sản phẩm, phủ 
sóng 70% thị trường Miền Bắc và bắt đầu tiến vào Nam một cách quy củ nhất.
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Các dự án công ty đã thực hiện
Projects of the implementation of the project

Các dự án công ty đã thực hiện
Projects of the implementation of the project

Catlogue Bao Bì Sản Phẩm
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Các dự án công ty đã thực hiện
Projects of the implementation of the project

Các dự án công ty đã thực hiện
Projects of the implementation of the project

Sổ da - Sổ Lò xo Ten nhãn - decal



BUSINESS PHILOSOPHY
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TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm nhìn:

TMT là đơn vị cung các các dịch vụ truyền thông thiết kế in ấn hàng đầu trên thị trường, đặc biệt khu 
vực miền Băc, mang lại dịch vụ hoàn hảo, khác biệt đến cho từng vị khách hàng.

Sứ mạng:

Tạo môi trường làm việc vui vẻ, nâng cao khả năng nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo của công nhân viên 
trong toàn công ty. Lỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, là niềm tin của các dự án 
truyền thông, nhận diện thương hiệu qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Trở 
thành niềm tự hào của tất cả các nhà đâu tư, đối tác TMT.

Phương châm:

- Nhu cầu, mong muốn của khách hàng luôn được ưu tiên trên tinh thần trung thực, nhiệt tình, chu đáo 
với tác phong chuyên nghiệp.

- Hướng tới cùng phát triển với các đối tác của TMT.

- Nội bộ vững mạnh, đoàn kết, cùng chung tay lỗ lực phát triển, phấn đầu vì ngôi nhà chung của TMT.

1
2
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QUALITY POLICY
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Chính sách chất lượng

QUALITY POLICY
Sơ đồ phòng ban

Là doanh nghiệp số 1 được nhiều đối tác tin tưởng trong ngành cung cấp các dịch vụ in ấn, thiết kế, Công ty TNHH Thương mại 
TMT Việt Nam cam kết “ Thỏa mãn mong muốn phù hợp của khách hàng cao nhất” bằng kinh nghiệm, tay nghề cùng với các máy 
móc trang thiết bị hiện đại bậc nhất trong ngành in trên thế giới.

Nguồn nhân lực
TMT quy tụ gần trăm cán bộ công nhân viên từ các trường đại học, công ty hầu hết đều có kinh nghiệm tham gia quản  lý, 
điều hành và làm việc.

Bảy năm phát triển với vô vàn khó khăn, TMT hiểu được con người là vốn quý của doanh nghiệp vì vậy nguồn nhân sự được 
đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong sự phát triển lâu dài của Công ty. Xây dựng bộ máy tổ chức rõ ràng, có hệ thống 
kiểm soát, chính xác, sử dụng con người hiệu quả cùng các chính sách lương thưởng công bằng, đúng người đúng việc.

Để ổn định và phát triển nguồn nhân lực bền vững. Công ty TMT đã đưa ra các chính sách, đãi ngộ khen thưởng thiết thực 
với từng con người dự án cụ thể khuyến khích tinh thần không ngừng hoàn thiện phát triển bản thân hơn nữa với tinh thần 
gắn bó lâu dài với công ty.

Hiện nay, đội ngũ nhân viên của Công ty TMT  là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo và cập nhật kiến 
thức, công nghệ thường xuyên theo tháng. Độ tuổi trung bình là 24, làm việc trong môi trường trẻ, năng động không ngừng 
sáng tạo, công nghệ hiện đại đem đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo .

Đến với Công ty In TMT bạn sẽ được thể hiện bản thân qua những thử thách thực tế. Được quan tâm, đào tạo hướng dẫn 
một cách bài bản nhất sau khi trở thành nhân viên chính thức của Công ty. 

Tất cả vì ngôi nhà chung TMT bền vững và phát triển vững mạnh!

QUALITY POLICY
Mục tiêu chất lượng năm 2019

2017

TỈ LỆ
KHÁCH HÀNG
HÀI LÒNG

90% THỜI GIAN
GIAO HÀNG

3 - 4
NGÀY

MÁY MÓC
TRANG THIẾT BỊ

CẢI TIẾN NÂNG CAO

20% SỰ HÀI LÒNG
CỦA CÔNG NHÂN VIÊN

98%

Ban Giám đốc

Phòng kinh doanh Phòng thiết kế

Out
Kẽm

Design

Xưởng Sản xuất Phòng HC - KT Phòng Marketing

Xưởng
in

Xưởng
Gia công

Kế
Toán

HC
nhân sự

QUALITY POLICY
Nguồn nhân lực



DEVICE DEVICE
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Thiết bị máy móc của TMT

Chất lượng hình ảnh cao – nét và sạch hơn in 
trực tiếp từ bản in lên giấy vì miếng cao su áp 
đều lên bề mặt cần in.

Khả năng ứng dụng in ấn lên nhiều bề mặt, 
kể cả bề mặt không phẳng (như gỗ, vải, kim 
loại, da, giấy thô nhám).

Việc chế tạo các bản in dễ dàng hơn.

Các bản in có tuổi thọ lâu hơn – vì không 
phải trực tiếp tiếp xúc với bề mặt cần in.

In offset ngày nay đã trở thành kỹ thuật in phổ 
biến nhất trong in ấn thương mại. Tuy vậy trong 
các in ấn dành cho thú vui cá nhân, người ta vẫn 
có thể tạo ra một số ít sách với chất lượng cao, sử 
dụng cách in trực tiếp. Một số người vẫn thích 
các đường nét chìm nổi để lại trên giấy từ việc in 
trực tiếp.

Chất lượng hình ảnh cao – nét và sạch hơn in 
trực tiếp từ bản in lên giấy vì miếng cao su áp 
đều lên bề mặt cần in.

 Khả năng ứng dụng in ấn lên nhiều bề mặt, 
kể cả bề mặt không phẳng (như gỗ, vải, kim 
loại, da, giấy thô nhám).

Việc chế tạo các bản in dễ dàng hơn.



DEVICE DEVICE
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Thiết bị máy móc của TMT

Máy Xén Giấy Tự Động Máy gập Giấy 

Máy đóng ghim 2 đầu Máy vào bìa 1 cửa

Máy Cán Màng Nhiệt Tự ĐộngMáy Bế Hộp

Thiết kế chế bản

Output FilmOut kẽm CTP

In Offset Gia công sau in

Đầu tiên phải tạo ra đi
tượng cần in trên máy tính

Chế bản xong thì xuất để 
outfilm, đối với các tờ rơi có 
hình ảnh, Film sẽ được out 
thành bốn tấm đại diện cho 
bốn lớp mầu C (Cyan), M 
(Magenta), Y (Yellow), K 
(Black). Tới đây ta đề cập một 
chút về vấn đề mầu sắc trong 
in Opset:

Ra thẳng kẽm chuyên dụng 
bằng máy ghi bản kem CTP. 
Không cần phim, không cần 
mất công từ phim phơi qua 
bản kẽm, chất lượng in sẽ 
được cải thiện đáng kể.

Thợ in sẽ tiến hành in 
từng mầu một, in 
mầu gì trước, mầu gì 
sau không quan 
trọng hoặc tùy vào 
kinh nghiệm của 
người thợ in

Bản in sẽ được chuyển đi gia 
công thành phẩm, các bước 
gia công bao gồm: cán màng, 
bế, gấp, dán...
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FEATURED CLIENTS
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Trải qua quá trình hoạt động, TMT  đã thiết lập quan hệ đối tác với hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Chúng tôi 

chân thành cản ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa 

các bên bền vững và ngày càng phát triển.

Your faith
TMT
TMT Vietnam Printing Company


