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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Kính gửi: Quý khách hàng
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bản giới thiệu về doanh nghiệp chúng tôi như sau
1. Thông tin chung
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHKT NAM THÀNH
Tên giao dịch:
NTMED CO . , LTD
Đăng ký kinh doanh và mã số thuế 0 1 0 5 2 9 5 8 6 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà
Nội cấp.
Tài khoản:
1 0 4 5 0 5 3 6 9 Tại ngân hàng TMCP ACB Chi nhánh Chùa Hà
Trụ sở công ty :Tổ Dân Phố 1, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Văn phòng
Số 3/62/273 Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 66801026 / 04 37 525 707
Fax: 84 – 4 – 38398254
Website: www.namthanhco.com
E – Mail: info@namthanhco.com, namthanhmedtech@gmail.com
Kho hóa chất tinh khiết, thiết bị nhỏ, vật tư tiêu hao nhựa và thủy tinh : Tổ 1, Phú Lương, Ba La,
Hà Đông, Hà Nội
2. Nhà phân phối
Công ty đã và đang xây dựng được một mạng lưới quan hệ thương mại với nhiều hãng sản xuất và
phân phối nổi tiếng trên thế giới về thiết bị y tế, nghiên cứu, thí nghiệm, đo lường,…
Về hóa chất: Công ty chúng tôi là đại diện duy nhất của hóa chất: Fisher Scientific Mỹ taị
Miền bắc Việt Nam
- Fisher chemical : Hóa chất cơ bản, hóa chất tinh khiết, dung môi ,…… dùng trong phân tích
- Acros
: hóa chất tinh khiết, hóa chất phân tích ,…
- Fisher Bio
: Hóa chất, dung môi tinh khiết dùng trong công nghệ sinh học, sinh học phân
tử,….
- Maybridge
: Hóa chất, dung môi trong trong nghệ sinh học, sinh học phân tử,……
- Merck
Hóa chất tinh khiết, dung môi
- Sigma – Aldrich
Bao gồm Sigma-aldrich, fluka, supelco các chất chuẩn,
- EP standar
: Chuẩn theo dược điển Châu Âu
- USP Standar
: Chuẩn theo dược điển Mỹ.
- BP Standar
: Chuẩn theo dược điển Anh Quốc
- Invitrogen
Hóa chất cho sinh học phân tử
- Xilong
Hóa chất tinh khiết cho phòng thí nghiệm
- Zhejiang Gongdong Hóa chất phân tích, hóa chất công nghiệp………
Về thiết bị
- Hettich
Máy ly tâm các loại
- Hanna – ý
Thiết bị kiểm tra môi trường nước
- Sartorius
Cân điện tử , hệ thống lọc, giấy lọc, hệ thống lên men
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- Ohau
Cân điện tử, máy khuấy, máy lắc
- Memmert
Tủ ấm, tủ sấy, bể cách thủy
- Isolab
Dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm
- Duran Schott
Dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm
- Narbetherm
Các loại lò nung, tủ ấm, tủ sấy
- Brand
Các loại Dispensette
- IKA
Máy khuấy từ gia nhiệt
- Olympus – Nhật
Máy nội soi, máy siêu âm, kính hiểm vi
- Esco
Các loại tủ an toàn sinh học
- Trung quốc
Các loại thiết bị thí nghiệm
Tiêu chí của chúng tôi là phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng về giá cả, hướng dẫn sử dụng,
lắp đặt, đào tạo, vận hành, bảo hành và bảo trì các thiết bị, hóa chất do chúng tôi cung cấp có sự
hỗ trợ từ các hãng sản xuất. Chính với tiêu chí này, Công ty chúng tôi từng bước khẳng định được
chính mình trên thị trường cả nước.
Trên đây là một phần thông tin về hoạt động kinh doanh và tiêu chí của công ty chúng tôi, rất
mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hang.
Hà Nội, ngày … tháng …. năm ….
Đại diện công ty

