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THƯ NGỎ _____________________

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng
cùng lời chúc sức khỏe và thành công!

Nội Thất Bùi Gia là mội trong những công ty, có thế mạnh và tiềm lực
trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, sản xuất, cũng cấp nội thất, ngoại thất
tổng thể cho các dự án văn phòng và gia đình, biệt thự, chung cư, nhà
hàng, khách sạn, quán café bằng các vật liệu chính là: Gỗ tự nhiên, Gỗ
công nghiệp, cửa nhôm vân gỗ, cửa Xingfa nhập khẩu.

Với phong cách thiết kế đa dạng, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu mong
muốn của khách hàng để kiến tạo nên những công trình thiết kế đẹp cho
khách hàng cũng như sự hài lòng trong quá trình sử dụng sau này.

Chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng về không
gian sống và làm việc với giá cả hợp lý nhất trên thị trường hiện nay.

NỘI THẤT BÙI GIA
“Tạo không gian – Khơi nguồn sống – Nâng tầm giá trị Việt”

Xin cảm ơn !



VỀ CHÚNG TÔI

NỘI THẤT BÙI GIA
“Tạo không gian – Khơi nguồn sống – Nâng tầm giá trị Việt”

Công ty TNHH SX & TM BÙI GIA hoạt động đã hơn 20 năm trong lĩnh

vực sản xuất, cung cấp nội, ngoại thất cho các dự án văn phòng và gia đình,

biệt thự, chung cư, nhà hàng, khách sạn, quán café

Công ty TNHH SX & TM BÙI GIA hoạt động độc lập, tiếp cận và đáp ứng

mọi yêu cầu cảu các chủ đầu tư là các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tập

đoàn trong và ngoài nước có nhu cầu xây dựng hay cải thiện các công trình

của mình

Thông tin công ty:

- Tên công ty : Công ty TNHH SX & TM BÙI GIA

- Văn phòng giao dịch: Số 26A, Ngõ 4, Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch,

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Xưởng sx: QL 21, Khu làng nghề Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0982227055

- Email: buigiaenterprise@gmail.com

- Website: https://kientrucnhasang.com

mailto:buigiaenterprise@gmail.com


SỨ 

MỆNH

TẦM 

NHÌN
GIÁ TRỊ 

CỐT LÕI

Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển đến 

năm 2030 sẽ trở thành top những 

doanh nghiệp cũng cấp và sản xuất 

sản phẩm nội ngoại thất hàng đầu cả 

nước và đa dạng hóa các vật liệu nội 

thất khác như: Nhôm, thạch cao, nhựa

Cùng với đó doanh nghiệp kỳ vọng đạt 

mức doanh thu 150 tỷ với hệ thống 

nhân sự 300 thành viên nhiệt huyết 

hang say và gắn bó

* Đối với nhân viên: Luôn luôn tạo môi 

trường làm việc, dành những ưu đãi cho 

chính sách đào tạo và tuyển dụng nhân viên

* Đối với khách hàng : Luôn đáp ứng và làm 

hài lòng tất cả các nhu cầu của chủ đầu tư 

bằng sự sáng tạo và mới mẻ trong từng ý 

tưởng đến sản phẩm

* Đối với xã hội: Công ty luôn cam kết thực 

hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ hiến pháp 

pháp luật . Ngoài ra sẽ tích cực đóng góp cho 

các hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng

*Sáng tạo: Chúng tôi tập trung nghiên 

cứu để có thể tư vấn, thiết kế ra những 

sản phẩm độc đáo, ý tưởng, tiện ích khi 

sử dụng và khả thi về mặt thi công và sản 

xuất

*Dẫn đầu: Chúng tôi chú trọng khai phá 

tìm hiểu nhu cầu của những thị trường 

cách tỉ mỉ

*Chất lượng:Chúng tôi luôn cung cấp 

những sản phẩm chất lượng nhất và phù 

hợp với nhu cầu cảu khách hàng nhất

NỘI THẤT BÙI GIA
“Tạo không gian – Khơi nguồn sống – Nâng tầm giá trị Việt”



CƠ SỞ HẠ TẦNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT: 

- Để tạo đầu ra sản phẩm có chất lượng tốt 

nhất, Công ty áp dụng quy trình công ghệ 

hiện đại cho từng giai đoạn sản phẩm,

- Trang thiết bị là những máy móc nhập 

khẩu từ Đức và Italy đảm bảo tính chính 

xác trong gia công và an toàn lao động 

tuyệt đối

CƠ SỞ SX GỖ NỘI THẤT: QL21, Khu làng 

nghề xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

CƠ SỞ SX CỬA NHÔM KÍNH: Đường Cha 

Thiều, Khu làng nghề Hải Vân, Hải Hậu, 

Nam Định 



CƠ SỞ HẠ TẦNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: 

- Là đơn vị hang đầu trong lĩnh vực thi tư 

vấn thiết kế và thi công nội thất. Năm 

2018, với mục tiêu đa dạng hóa các lĩnh 

vực sản xuất, Bùi Gia đã đầu tư thêm 

phân xưởng thi công, lắp đặt sản phầm 

nhôm hệ như: Xingfa Quảng Đông, PMA..

- Trang thiết bị, máy móc nhập khẩu hiện 

đại, cùng đội ngũ nhân công dày dặn kinh 

nghiệm, đã và đang chiếm lĩnh được sự 

tin tưởng của các nhà đầu tư và khách 

hàng.
CƠ SỞ SX NHÔM KÍNH: Đường Cha Thiều, 

Khu làng nghề Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định 



MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU – GỖ NỘI THẤT

STT TÊN DỰ ÁN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THI 

CÔNG
GIÁ TRỊ DỰ ÁN HÌNH ẢNH THỰC TẾ

1 Công trình anh Vũ 
Huy – Hải Dương

Nhà thờ tổ Tháng 3.2016 –
Tháng 8.2017

8.5 tỷ VND

2 Công trình anh Hải –
Hạ Long, QN

Biệt thự sân vườn: 
Cửa gỗ tân cổ điển 
Trần gỗ tân cổ điển 

Sàn gỗ, tủ bếp…

Tháng 5.2015 –
Tháng 11.2015

3.5 tỷ VND

3 Công trình anh Sơn –
Vinhome Riverside, 
Long Biên HN

Biệt thự liền kề: 
Trần gỗ tân cổ điển
Sàn gỗ, tủ bếp, cửa 

gỗ..

Tháng 8.2018 –
Tháng 12.2018

2.5 tỷ VND

4 Công trình anh Hùng –
Hải Phòng

Biệt thự sân vườn 
Cửa gỗ tân cổ điển 
Trần gỗ tân cổ điển 

Sàn gỗ, tủ bếp…

Tháng 9.2017 –
Tháng 12.2017

3.2 tỷ VND



MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU – CỬA NHÔM KÍNH

STT TÊN DỰ ÁN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THI 

CÔNG
GIÁ TRỊ DỰ ÁN HÌNH ẢNH THỰC TẾ

1 Dự án nhà ở KDT 
Minh Khôi – Hà Nam

Cửa nhôm kính Xingfa Tháng 6.2020 –
Tháng 9.2020

1,5 tỷ VND

2 Công trình anh Cường 
– Nam Định

Cửa nhôm kính Xingfa Tháng 9.2018 –
Tháng 10.2018

300tr VND

3 Công trình anh Dương 
– Hà Nam

Cửa nhôm kính Xingfa Tháng 10.2020 –
Tháng 11.2020

350tr VND

4 Công Trình Bác Toàn –
Hà Nội

Cửa nhôm kính Xingfa Tháng 6.2019 –
Tháng 7.2019

400tr VND



THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BÙI GIA
VPGD: SỐ 26 NGÕ 4, PHẠM VĂN ĐỒNG, MAI DỊCH, CẦU GIẤY, HÀ NỘI.
GPĐKKD: 07J001810
CSSX 1: QL21, Khu làng nghề xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định
CSSX 2: Đường Cha Thiều, Khu làng nghề Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định 

GIÁM ĐỐC: BÙI TIẾN ĐẠT
SĐT: 0982227055
P.GIÁM ĐỐC: MAI VĂN HIỂU
SĐT: 0914639728
KẾ TOÁN TRƯỞNG: MAI THỊ HOÀI
SDT:0356581616

THANK YOU


