CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ
PHAN

Sự tin cậy của bạn là thành công của chúng tôi!
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THƯ NGỎ
Quý khách hàng thân mến,

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan, gửi tới Quý
Khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công.
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan là đơn vị chuyên phân phối hóa chất cao cấp
của Merck, Scharlau (Tây Ban Nha); Duksan (Hàn Quốc); Xilong, JHD (Trung Quốc).
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan là đối tác cung cấp hóa chất Scharlau cho các
công ty dược phẩm như: Bidiphar, Glomed, Stada, Domesco, Vemedim, TT3, SGS, TUV,
Intertek…, và cung cấp hóa chất Trung Quốc cho các đại lý ở trung tâm thành phố HCM và
các công ty thương mại hóa chất khác tại miền nam và miền bắc, đến nay công ty đã lớn mạnh
và trở thành một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối hóa chất tinh khiết.
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng
tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ, thân thiện với giá thành hợp lý nhất.
Thay mặt Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan, tôi xin chân thành cảm ơn.
Hy vọng, Hà Phan sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý Khách hàng.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hà Phan
Đại Diện Công Ty

Nguyễn Minh Triều
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1. Giới thiệu chung:
Quá trình hình thành và phát triển:
 Tên đơn vị: Công Ty Cổ Phần Thương Mại HÀ PHAN
 Trụ sở HCM: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM
 Chi nhánh Hà Nội: Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân
Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 Tel: (+84) 28 7109 9599 | (+84) 24 7108 9599
 Email: info@haphan.com

Tầm nhìn:
Hà Phan nỗ lực phấn đấu tăng thị phần Duksan và Xilong Chemical tại thị trường Việt
Nam, đồng thời cũng là sự lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực này đối với khách hàng và đối
tác.

Sứ mệnh:
Cung cấp các giải pháp thay thế hiệu quả trong lĩnh vực hóa chất tinh khiết, góp phần
tham gia tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp nhưng vẫn luôn đảm bảo chất lượng sản
phẩm.

Giá trị cốt lõi:
Lấy chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ là tiêu chí hàng đầu để có được sự tin
cậy của khách hàng, vươn tới sự hài lòng của khách hàng để tồn tại và phát triển.
Lấy Trách nhiệm – Hợp tác và đãi ngộ làm phương châm hành động.
Xây dựng tổ chức bền vững trên nền tảng của tính đoàn kết - sự chia sẻ – tính kế thừa
làm bản sắc và là niềm tự hào công ty.
Với tiêu chí: “Sự tin cậy của bạn là thành công của chúng tôi”, nên công ty luôn đặt
sự tin tưởng, niềm tin của khách hàng là mấu chốt để tồn tại và phát triển.
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2.

Hệ thống phân phối:
 Trụ sở phía Nam: 456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, tp. Hồ
Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (+84) 28 7109 9599

Fax: +84.8.39959792

Email: info@haphan.com.

Web: www.haphansci.com

 Trụ sở phía Bắc: 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (+84) 28 7109 9599
3.

Các sản phẩm chính của công ty:
Hóa chất Xilong: (Trung Quốc)

Công ty TNHH Hóa Chất Xilong được thành lập năm 1983, tái sản xuất vào tháng
12/2008 và đưa sản phẩm ra thị trường vào 06/2011. Xilong là nhà sản xuất và cung cấp hóa
chất hóa học lớn nhất tại Trung Quốc. Với hơn 2000 nhân viên, 03 nhà máy sản xuất và 01
trung tâm nghiên cứu phát triển, hơn 2000 loại sản phẩm, Xilong đã trở thành nhà cung cấp
hàng đầu các sản phẩm hóa chất với chiến lược quảng bá trên khắp Trung Quốc và Châu ÁThái Bình Dương.
Các nhóm sản phẩm chính của Xilong:

 Hóa chất hóa học: hóa chất hóa học tổng hợp, hóa chất hóa học PCB và hóa
chất HPLC

 BPC (Hóa chất dược phẩm quy cách lớn)
 Phụ gia thực phẩm và các nguyên liệu hóa chấ
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Hoá chất DUKSAN
Duksan là nhà máy sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực hoá chất tinh khiết tại Hàn Quốc với hơn
50 năm kinh nghiệm. Duksan có hơn 2000 dòng sản phẩm đa dạng dành cho phân tích, dung
môi và vật liệu điện tử…
Hà Phan hân hạnh là nhà phân phối độc quyền của Duksan tại Việt Nam từ năm 2013.
Sản phẩm tiêu biểu:
- Acetonitrile HPLC 4 ℓ
- Methanol HPLC 4 ℓ
Được thành lập 5.1970, chuyên sản xuất các loại hóa chất khiết cao, nhà máy đạt chuẩn ISO,
GMP, KP… với hơn 2000 sản phẩm các loại như
- Hóa chất phân tích tổng hợp;
- Dung môi có độ tinh khiết cao (HPLC, LC-MS)
- Hóa chất chạy Karl-Fisher;
- Dung môi - Vật liệu cho Điện tử;
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Một số hoạt động và sự kiện đã tham gia

 Công ty đã tham gia triển lãm quốc tế ANALYTICA lần thứ nhất năm 2011.
Địa chỉ: Tòa nhà triển lãm Sài gòn, số 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7,
TP Hồ Chí Minh

 Công ty cũng đã tham gia triển lãm ANALYTICA tiếp theo lần thứ 3 năm
2013, với 2 gian hàng xilong (Trung Quốc) và scharlau (Tây Ban Nha). Địa
chỉ: Tòa nhà triển lãm Sài gòn, số 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP
Hồ Chí Minh.

 Tham gia Analytica 2015 với 2 gian hàng là Scharlau và Xilong tại số 799 Đại
lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 Tham gia seminar hóa chất phân tích sắc ký tại trường đại học y dược Tp.HCM
2014
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Thư nhận xét của một số khách hàng khi sử dụng:
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