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Phương châm

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm phân phối chính

Dự án tiêu biểu

Đối tác

Khách hàng
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CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI xin gửi tới quý khách lời chào trân trọng nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI chính thức thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 0109541617 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 08/03/2021, tiền thân là Công ty 
TNHH Tân Thời Đại Việt Nam thành lập năm 2019. Với mục tiêu chính là thỏa mãn hơn nữa nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng. Trong suốt quá trình hoạt động của mình cho đến nay, công ty đã 
và đang không ngừng lớn mạnh và ngày càng chiếm được lòng tin nơi khách hàng. CÔNG TY CỔ 
PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI là Tổng đại lý cấp 1 của Viglacera chuyên cung cấp các sản phẩm 
của Viglacera từ “Móng” tới “Mái”, từ “Trong” ra “Ngoài”. Các sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, 
phụ kiện phòng tắm, gạch bê tông khí, ngói lợp…mang nhãn hiệu Viglacera tại Tân Thời Đại Việt Nam 
có giá luôn tốt nhất.

Với phương châm “Chuyên nghiệp – Uy tín ”, công ty chúng tôi đã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ với 
khách hàng không chỉ trong và ngoài nước với các sản phẩm vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội 
– ngoại thất mang các nhãn hiệu khác như: Gạch ốp lát: VINATILE, TAICERA, THẠCH BÀN, MIKADO, 
PRIME… Thiết bị vệ sinh: TOTO, INAX, TÂN Á ĐẠI THÀNH, SƠN HÀ, COTTO, CAESAR,… và rất nhiều các 
nhãn hàng nổi tiếng khác trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay.
Với thế mạnh về chất lượng và uy tính trên thị trường gạch ốp lát, TÂN THỜI ĐẠI tự tin sẽ mang đến sự 
hài lòng nhất cho khách hàng khi đến với chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã tạo ra một đội ngũ nhân 
viên nhiệt tình, tâm huyết và nhạy bén luôn luôn theo sát với tình hình thực tế của nền kinh tế cũng 
như khách hàng. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Hãy để chúng tôi trở thành một đối tác tin cậy nhất, luôn sẵn sàng phục vụ tối đa mọi nhu cầu của 
khách hàng theo một phong cách chuyên nghiệp nhất.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!



Tên công ty:

Trụ sở chính: 
P 2135 Tòa G3 dự án Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long,
P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
VPGD: 
Số 10, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 
0966 213 333
Email: 
vlxd.tanthoidaivietnam@gmail.com
Website:
tanthoidaivietnam.com
Mã số thuế: 
0109541617
Tài khoản: 
04257389901
Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Đông Đô - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI



“Không ngừng phát triển vì khách hàng” là kim 
chỉ nam của TÂN THỜI ĐẠI hướng tới vị trí công ty 
số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm vật liệu xây dựng 
dự án như: thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát,… của tất 
cả các hãng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, 
màu sắc, kích thước,...

Không ngừng nâng cao động lực làm việc và 
năng lực cán bộ. TÂN THỜI ĐẠI phải luôn dẫn 
đầu ngành thiết bị vệ sinh - gạch ốp lát trong 
việc sáng tạo, phát triển chính sách đãi ngộ và 
cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ của 
mình.



NĂNG LỰC CẠNH TRANH
   Nhanh nhạy nhận biết nhu cầu và đón đầu xu 
hướng

   Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và xưởng sản 
xuất tối ưu

   Người lãnh có “tâm” và “tầm”

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG 
PHÒNG HÀNH 

CHÍNH-NHÂN SỰ

TRƯỞNG 
PHÒNG DỰ ÁN

TRƯỞNG 
PHÒNG PHÁT 

TRIỂN THỊ 
TRƯỜNG

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG

TRƯỞNG 
PHÒNG 
MARKET-

ING

TRƯỞNG 
PHÒNG 

KHO-VẬN

Cán bộ
dự án

Cộng tác
viên

Chuyên viên
văn thư -

lưu trữ

Chuyên viên
QL nhân sự

Chuyên viên
QL nhân sự

Đội xe
vận tải

Cán bộ
phát triển
thị trường

Cộng tác
viên

Kế toán
nội bộ

Kế toán
thuế

Bộ phận
Quản trị

Bộ phận
Nghiên cứu

và phát triển

Thủ kho

Đội bốc
xếp hàng hoá

GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



THƯƠNG HIỆU UY TÍN

CON NGƯỜI LÀ CHÌA

Con người là tài sản lớn nhất của chúng 

tôi. Để xây dựng được thương hiệu, chúng 

tôi xây dựng không chỉ ở chất lượng tư vấn 

chuẩn xác trung thực của tư vấn thiết kế 

nội thất mà còn ở quá trình chăm sóc 

khách hàng của từng bộ phận nhỏ. 

KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

UY TÍN LÀ NỀN TẢNG ĐỂ 
PHÁT TRIỂN

TRIẾT LÝ KINH DOANH 
“CHO LÀ NHẬN”

Công ty CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI 

ĐẠI hoạt động dựa vào triết lý đã có từ lâu 

đời: “Cho là Nhận”. Chúng tôi tin rằng 

mang giải pháp tối ưu cho những người 

đang gặp vấn đề, bạn sẽ nhận được cơ 

hội kinh doanh từ người khác.

Niềm tin vào thương hiệu là cơ sở để tồn tại 

và phát triển vững bền. Dù lâu đời nhưng 

nguyên tắc “Hữu xạ tự nhiên hương” vẫn 

luôn được áp dụng như một chiến lược 

Marketing đỉnh cao giúp công ty trường 

tồn.

PHƯƠNG CHÂM



- Lãnh đạo CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI cam kết và chịu trách nhiệm những nội dung trên.

TÂN THỜI ĐẠI
KIẾN TẠO PHONG CÁCH SỐNG MỚI

VẬT TƯ ĐIỆN - NƯỚC



Gạch - ngói từ đất nung

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI CHÍNH

Ngói tráng men



Thiết bị M&E

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI CHÍNH



2019

Dự án nhà máy Luxshare -
Đối tác Công ty cổ phần Dragcons

Dự Án nhà máy thép Hòa Phát -
Đối tác công ty cổ phần ECOBA Việt Nam

Dự án Vinfast Hải Phòng -
Đối tác công ty TNHH ĐTTM cơ điện Phan Gia

Chung cư X2 Đại Kim -
Đối tác TCT Đầu tư PT nhà và đô thị BQP - MHDI3

Dự án Trung tâm hội nghị khách sạn du lịch
nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình - Đối tác FLC Land

Dự án nhà máy CVI Pharma -
Đối tác công ty cổ phần xây dựng 556



Bệnh viên đa khoa Kiên Giang -
Đối tác công ty TNHH Thảo Ngân Phát

Dự án Eden Rose -
Đối tác Công ty CP xây dựng đầu tư Hà Thành

Trung tâm sự kiện Kinh Bắc -
Đối tác Công ty CP sự kiện Kinh Bắc Showroom - Chevrolet

Dự án Tân Á Đại Thành -
Đối tác công ty cổ phần Hawee xây dựng công nghiệp

Dự án Bãi Trường - Phú Quốc -
Đối tác công ty cổ phần du lịch Sao Biển Đại Dương

2019



Dự án Bell Home Hải Phòng -
Đối tác Công ty cổ phần xây dựng Vilai Việt

Dự án nhà văn hóa Đông Anh

Dự án Trung tâm thương mại Yên Bái -
Đối tác MHDI3 và tập đoàn Eurowindow

Dự án Trường tiểu học Uy Nỗ huyện Đông Anh -
Đối tác Công ty cổ phần xây dựng GNT Việt Nam

Dự án Tháp doanh nhân -
Đối tác Công ty CP Xây dựng Việt Trung

Dự án nhà Máy ALPEC - Đối tác ALPEC

2020



Dự án Cải tạo Trường THPT Trương Định - Hà Nội -
Đối tác Công ty CP xây dựng CBHI

Dự án nhà Máy Hotron -
Đối tác Hợp Lực Construction

Dự án khách sạn Pác Bó - Cao Bằng -
Đối tác Công ty CP xây dựng nền móng Thăng Long

Dự án trường mầm non KĐT Đông Nam - Hà Nội -
Đối tác công ty TNHH Kỹ thuật ASC

Dự án Tòa nhà TTTM - Dịch vụ văn phòng FPT Tower -
Đối tác Xí nghiệp 319.0 CN TCT 319 BQP

Dự án KĐT sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn -
Đối tác Công ty TNHH ĐT&PT thương mại Kim Khánh

2020



Cải tạo Trường THCS Phú Cường Sóc Sơn -
Đối tác Công ty CP xây dựng GNT Việt Nam

2021- Dự án Cải tạo trường tiểu học Thạch Bàn B -
Đối tác Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng số 15

2021

Dự án nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ công an tỉnh
Thanh Hóa - Đối tác Công ty TNHH TM Bùi Minh cùng HUD4

Khách sạn JW Marriott Đà Nẵng Dự án Học viện tài chính giai đoạn 3 (năm 2021)

Khách sạn Quy Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa -
Công ty Quy Sơn



16

Sửa chữa tòa nhà B4 Làng Quốc Tế Thăng Long Hà Nội-
Đối tác Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Phước

Dự án Bệnh viện đa khoa Thạch Hà - Hà Tĩnh
Đại học sư phạm Hà Nội 2 -

Hạng mục gạch ốp lát và thiết bị điện

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang -
Đối tác Công ty cổ phần xây dựng và thương mại H&S

2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng đã tin tưởng và 
tìm đến chúng tôi trong thời gian qua.

Với bộ máy lãnh đạo tổ chức, điều hành gọn nhẹ năng động phù hợp với cơ chế thị trường. Đội ngũ nhân 
viên nhiệt huyết được đào tạo toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, thiết bị và công nghệ đạt yêu cầu, 
quan hệ hợp tác rộng rãi với các doanh nghiệp. CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI hoàn 
toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.

Với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực và kiên trì trong công tác đổi mới, sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
doanh một cách hợp lý. CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI đã vươi lên và trở thành một 
trong số những Công ty vững mạnh có uy tín tại Việt Nam. Đến với chúng tôi khách hàng gặp những người 
bạn chân thành, tin cậy và có được sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng tốt, giá cả hợp lý và đáp ứng cao 
nhất tiến độ công trình.

Trân trọng!



Trụ sở chính : P 2135 Tòa G3 dự án Vinhomes Green Bay, số 7 Đại Lộ Thăng Long,
    P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
VPGD  : Số 10, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline  : 0966 213 333
Email  : vlxd.tanthoidaivietnam@gmail.com
Website : tanthoidaivietnam.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TM XÂY DỰNG TÂN THỜI ĐẠI


