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NHÂN SỰ

Văn hóa doanh nghiệp chúng tôi hướng tới

là con người Nam Phương luôn mang trong

mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa

ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh

thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng

trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập

thể cán bộ công nhân viên.

Nam Phương tự hào với đội ngũ nhân sự tài

năng và nhiệt huyết bởi đó là trung tâm tạo

nên sự khác biệt của chúng tôi. Mỗi thành

viên của Nam Phương luôn nỗ lực từng ngày

để làm việc hiệu quả tạo ra những giá trị tốt 

nhất góp phần vào xây dựng sự thành công

sản phẩm của khách hàng.

Nam Phương tự hào đã và đang là nhà cung cấp

cho hàng trăm doanh nghiệp. Thông qua đó góp 

sức vào sứ mệnh phát triển và nâng tầm thương

hiệu Việt.

Nam Phương là công ty chuyên sâu về cung cấp

các giải pháp đóng gói tối ưu thông qua việc sáng

tạo, phát triển các thiết kế đóng gói và các dịch vụ

hỗ trợ chuyên nghiệp kèm theo.

Nam Phương hỗ trợ mọi nhu cầu trong lĩnh vực 

đóng gói, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất 

trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường quốc

VỀ CHÚNG TÔI

tế.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH SX TM Nam Phương được thành lập từ năm 

2009, chuyên sản xuất và cung cấp thùng carton 3, 5, 7 lớp 

và tất cả các loại bao bì từ giấy.

Đến nay đã hơn 9 năm đi vào hoạt động sản xuất, Công ty 

Nam Phương đã trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp, tin

cậy cho nhiều công ty lớn xuất nhập khẩu có quy mô. Ngoài

ra Nam Phương luôn mong muốn và tâm niệm làm sao để

đẩy mạnh vị thế ngành bao bì carton trong nước lên trường

quốc tế.

Công ty Nam Phương không ngừng xây dựng đổi mới và phát 

triển trong phương án hoạt động kinh doanh cũng như luôn

nâng cao cải tiến cơ sở hạ tầng máy móc, trang thiết bị phục

vụ sản xuất đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt

khe về chất lượng bao bì của khách hàng.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

tham vọng góp phần muốn đẩy mạnh vị thế ngành bao

Nam Phương luôn tâm niệm khẳng định vị thế là nhà 

cung cấp chuyên nghiệp, tin cậy cho nhiều công ty sản

 xuất trong - ngoài nước quy mô lớn. Nam Phương còn

Sứ mệnh

 bì carton trong nước lên trường quốc tế. 

Tầm nhìn

Giá trị

Nam Phương luôn tân thủ phương châm làm sao giúp

khách hàng đạt được tính hiệu quả cao nhất trong 

kinh doanh. Đó chính là động lực cho sự phát triển bền

vững và thịnh vượng của toàn thể nền kinh tế chúng ta. 

“Gia tăng giá trị doanh nghiệp bạn
Làm nên uy tín của chúng tôi.”

Đến với Nam Phương bạn không chỉ là một khách hàng mà chính là một đối tác thân thiết để cùng 

nhau tạo nên giá trị cốt lõi của sản phẩm và đưa danh tiếng của Quý công ty lên một tầm cao mới.

“Gia tăng giá trị của bạn - làm nên uy tín của chúng tôi”.

Với phương châm hoạt động lấy sự hài lòng của khách

hàng làm thước đo cho sự thành công, chúng tôi luôn

coi chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh

nghiệp. Mỗi cán bộ công nhân viên luôn tâm huyết và

có trách nhiệm cao trong công việc, tất cả đều vì mục

tiêu đem lại sự hài lòng của quý khách hàng. 

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp: 

Nam Phương không ngừng nâng cao chất lượng và

tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực; cam kết tạo

lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm 

phát huy tối nhất thế mạnh của từng cá nhân.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

tư máy móc với công nghệ tốt nhất 

 

 

Nam Phương luôn ý thức được tầm 

quan trọng của việc nâng cao cải tiến
  cơ sở hạ tầng máy móc, trang thiết bị

 phục vụ sản xuất đáp ứng được những
  yêu cầu ngày càng khắt khe về tiến độ

cũng như chất lượng bao bì của khách

  À MÁYΗΝ

hàng.

2Ngoài hệ thống nhà xưởng 2000 m ,

Nam Phương luôn coi trọng việc đầu

như máy in plexo, máy in offset, máy

dợt sóng, máy chạp băng chuyền…

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Đặt cọc sản xuất

Quý khách sẽ dựa theo thông tin từ Magix.vn gửi qua email để xác nhận thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng.

Magix sau khi nhận được thanh toán sẽ tiến hành xác nhận và phản hồi thời gian giao hàng.

Khách hàng cung cấp thông tin yêu cầu sản xuất.

Các thông tin cần thiết gồm có:

- Kích thước thùng giấy carton - Số lượng đặt thùng

- Yêu cầu in ấn, chất liệu, màu sắc

- Mục đích sử dụng: Bao bì sản phẩm, bao bì đóng gói, bao bì vận chuyển...

- Sản phẩm được đóng gói

Giao hàng, hoàn tất đơn hàng và thanh toán.

QUY TRÌNH BÁO GIÁ 
SẢN XUẤT 

Đặt cọc & ký hợp đồng sản xuất.

Tiến hành báo giá & nhận mẫu để làm sản phẩm mẫu.

Nam Phương tư vấn thiết kế sản phẩm.

Khách hàng sẽ thông tin mẫu sản phẩm hoặc Nam 

Phương sẽ tư vấn về thiết kế nếu là sản phẩm mới

Nam Phương sẽ lấy email và số điện thoại quý khách,

gửi email báo giá và xác nhận thông tin đơn giá sản xuất 

thùng carton cho quý khách hàng.

khách hàng chưa có thiết kế ưng ý nhất.

Quý khách sẽ dựa trên Bảng báo giá để xác nhận thanh toán 

và phản hồi thời gian giao hàng (từ 5-10 ngày làm việc).

 50% tổng giá trị đơn hàng.

Nam Phương sau khi nhận được thanh toán sẽ tiến hành xác nhận 

Nam Phương xác nhận đơn hàng hoàn thành, và tiến hành 

giao hàng, quý khách thanh toán 50% tiền tại thời điểm nhận hàng

Chọn nguyên liệu giấy 

Quý khách chọn giấy định lượng cao hay thấp?
 

Quý vị chọn giấy bao nhiêu lớp?

Các loại sóng giấy và kết hợp của các sóng ra sao? 

Nguồn gốc và màu sắc của giấy như thế nào?

Chọn quy cách thùng giấy carton

mở hông, hay thùng Âm dương .. 

Cắt giấy

 giấy carton theo đúng kích thước yêu cầu.

Giấy cắt theo quy cách và theo yêu cầu

 quy cách của khách hàng để tạo thùng

In thùng giấy carton

để ta in thủ công hay in máy cũng như tùy

Công đoạn này chính là để khách hàng có thể

 đưa thông tin của doanh nghiệp mình tiếp 

cận với mọi người. In thùng cũng cần

chất lượng và chuẩn.

Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hình in carton

 thuộc vào số lượng thùng giấy.

Đóng ghim , dán keo

 

tạo được thùng carton hoàn chỉnh.

ta sử dụng ghim hoặc keo (theo

yêu cầu của khách hàng) để gắn 

2 đầu của mảnh giấy carton lại là 

Kiểm tra & giao hàng

theo đơn đặt hàng.

Thành phẩm đã được hoàn thiện

sau đó sẽ chuyển qua khâu kiểm

tra cuối cùng nếu đạt chất lượng

sẽ được đưa vào kho cất giữ và

bảo quản sau đó giao hàng

Bạn chọn làm loại thùng nào: Thùng A1,

thùng bế, Thùng nắp chồm, Thùng

Bạn chọn kích cỡ thùng giấy carton.

Kích cỡ của thùng giấy carton nói

 lên sản phẩm chứa bên trong đó. 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

cài, hộp cao cấp...

- Tư vấn thiết kế mẫu mã in ấn chuyên nghiệp với

Hệ thống sản xuất của Nam Phương đảm bảo cung cấp

các sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao, đáp ứng

mọi yêu cầu của khách hàng bao gồm:

- In ấn bao bì carton.

- Sản xuất - cung cấp thùng carton đa đạng ngành

nghề như: hàng nông sản, gỗ, thực phẩm đông lạnh,

nhựa,...

- Cung cấp nhiều quy cách chất liệu giấy như: túi 

giấy, thùng carton A1, thùng âm dương, thùng nắp

- Cung cấp đa dạng kích thước với lớn hoặc nhỏ tùy

theo yêu cầu của khách hàng (khổ 80 đến 250 cm)

designer kinh nghiệm & tận tâm.

CHÚNG TÔI

Nam Phương đang là nhà cung cấp của hơn 100 doanh nghiệp

và công suất xử lý hơn 500 đơn hàng / tháng. Ngoài ra 

theo đặc thù ngành cũng như yêu cầu đa dạng về chất liệu,

quy cách, số lượng và tiến độ giao hàng. Nam Phương tự

tin là đối tác cung cấp an toàn và uy tín cho giải pháp đóng 

đóng gói sản phẩm của quý doanh nghiệp. 

kinh nghiệm trong hầu hết các loại hình đóng gói sản phẩm

VÌ SAO CHỌN

∙
∙
∙
∙

100+ khách hàng tin tưởng.

450000+ công suất thùng/tháng.

500+ đơn hàng/tháng.

10+ năm kinh nghiệm.

Chất lượng sản phẩm vượt trội. 

Giá thành cạnh tranh.
∙
∙
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HỘP CARTON CAO CẤP

BAO BÌ NGÀNH DƯỢC PHẨM

ĐỒ GỖ
BAO BÌ NGÀNH

bị hư hỏng trên đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

lại lợi ích kinh tế cao.

bền và đẹp mắt.

Thùng carton ngành gỗ cũng cần phải có độ bền rất cao.

Thông thường, chúng phải được tạo ra từ loại giấy có định 

lượng cao đến 275 lbs để đảm bảo chịu được lực va đập

lên đến 20kg, và có độ cứng cáp và rất bền bỉ để không

Bao bì đồ gỗ, đặc biệt là đối với những mặt hàng đồ gỗ

xuất khẩu thường dùng thùng carton, bởi thùng giấy có

trọng lượng nhẹ giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, mang

Đóng vai trò là kênh tiếp thị quan trọng, bao bì đồ gỗ thường

được in offset với màu sắc và đường nét tinh tế để mô tả

kiểu dáng, màu sắc, công dụng của sản phẩm. Nhờ lợi thế

chất liệu giấy nên việc in bao bì cũng nhanh chóng, tiết kiệm,

chất liệu làm thùng carton phải chống thấm nước, chống

MAY MẶC
BAO BÌ NGÀNH

Thùng carton cần phải đủ độ bền, cứng cáp, đàn hồi tốt, có

khả năng vận chuyển đi xa: đối với ngành may mặc thì việc

vận chuyển hàng hoá đi xa là điều rất cần thiết. Trung bình

có thể 1 tuần, còn đối với những hàng được xuất khẩu sang

nước ngoài thì còn lâu hơn thậm chí có thể lên đến một

tháng. Vì vậy yêu cần rất cao về thùng carton ngành may

Về hình dáng, kích thước của thùng carton rất đa dạng để phù

Vì hầu hết sản phẩm là quần áo nên cần đặc biệt chú ý tới 

 hợp với yêu cầu của doanh nghiệp hay công ty.

 mặc phải thật bền cho dù vận chuyển rất nhiều lượt.

 hút ẩm.

phẩm luôn phải phù hợp với từng loại trái cây.

TRÁI CÂY
BAO BÌ HÀNG

 sản xuất bằng những loại giấy chống thấm cao cấp đạt 

chất lượng cao. Đây là loại giấy có khả năng chống

Quy cách một thùng carton đựng trái cây phải có

Thiết kế, kích thước của thùng carton đựng sản

+  Phủ chống thấm, ngăn ngừa hơi nước từ trái

 cây tươi tỏa ra làm ẩm và mềm thùng

+  Đục các lỗ xung quanh giúp trái cây luôn khô 

thoáng tránh ẩm mốc.

Thùng carton dùng để đựng trái cây hầu hết được

một số yêu cầu về kỹ thuật như sau:

 thấm cao, hút ẩm hiệu quả, để lâu được trong môi

 trường ẩm ướt, kho lạnh, container lạnh vận chuyển

trong thời gian dài.

5 lớp hay 7 lớp sóng, hoặc có sự kết hợp các lớp sóng sao cho

ĐIỆN TỬ
BAO BÌ HÀNG

 vỡ nên cần được bảo quản kỹ lưỡng trong quá trình vận chuyển, 

trưng bày, nhằm hạn chế trầy xước, sốc, hỏng hóc. Hầu hết 

thùng có độ bục, độ nén hợp lý, không làm thùng quá dày gây lãng

Thùng carton đựng hàng điện tử nên sử dụng thùng carton 3 lớp,

được kiểm duyệt chặt chẽ theo tiêu chuẩn.

Các nhà sản xuất rất chú trọng vào chất lượng in thùng carton

Thùng carton hàng điện tử là những mặt hàng có giá trị cao, dễ

phí hoặc quá mỏng không đảm bảo an toàn cho sản phẩm.

hàng điện tử ngày nay đều sử dụng bao bì giấy, có trọng

nhẹ, thân thiện với môi trường, dễ sử dụng và có thể tái sinh.

Thùng carton thường in offset khổ lớn đẹp mắt, ấn tượng,

màu sắc và hình ảnh sắc sảo, mang những thông tin về

chức năng và các đặc điểm nổi bật của sản phẩm.

cán màng bóng/mờ... ngoài nhiệm vụ bảo quản hàng hóa còn có nhiệm vụ

CAO CẤP
HỘP CARTON

phẩm, nước uống đóng chai, hàng tiêu dùng nhanh, hộp quà có trọng lượng

nhỏ trên dưới 10kg, vận chuyển gần. Những loại cần bề mặt thùng sáng

quảng bá hình ảnh và chất lượng sản phẩm như 1 cam kết với khách hàng.

Thùng carton cao cấp với lớp giấy mặt được in offset sắc nét, đẹp và được

Việc in hộp carton với chất lượng bao bì, chất lượng hộp chứa đựng sản 

Thùng carton cao cấp thường được đóng gói sản phẩm như các loại thực, 

đẹp. Hiện nay, loại thùng này được nhiều người sử dụng và phổ

phẩm đẹp, sang trọng, bắt mắt sẽ làm gia tăng giá trị của sản phẩm.

Đồng thời in hộp carton cao cấp là một trong những nhân tố kích 

thích mạnh mẽ đến quyết định mua sản phẩm của nhiều đối tượng

biến trên thị trường hiện nay.

khách hàng.

vai trò trong việc bảo quản, vận đổi thay hàng hóa mà

NHỰA - CAO SU
BAO BÌ NGÀNH

Thùng carton ngành nhựa - cao su hiện nay đang được 
 các doanh nghiệp cao su sử dụng rất phổ biến. Bởi nó 

sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu từ chất liệu, kích

thước, … của những khách hàng, doanh nghiệp ngành

 nhựa - cao su.

 nó còn có một đặc tính quan trọng chính là quảng bá

 thương hiệu, truyền đạt thông tin đến người tiêu dùng.

Thùng carton ngành nhựa - cao su không những có 

Bao bì ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Nó là chiếc áo cho sản phẩm với công năng bảo vệ 

nhưng cũng đồng thời là công cụ tiếp thị hiệu quả.

Ngoài ra nó còn là sản phẩm rất thân thiện với môi 

trường và thuận tiện khi cất giữ.

giản mà vẫn làm toát lên được vẻ đẹp sang trọng, làm

DƯỢC PHẨM
BAO BÌ NGÀNH

  phẩm đơn giản nhưng màu sắc luôn là yếu tố quan trọng.

Các tông màu thường được sử dụng rãi trong ngành

dược phẩm như màu xanh, màu đỏ, vàng, nâu...tạo ra 

 cho bạn một cảm giác tin cậy và an toàn.

 tăng sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng của

Thùng carton đựng thuốc được thiết kế bao bì đơn

Bao bì thùng carton đựng thuốc không chú trọng nhiều

trong việc thiết kế cũng như in ấn nhưng lại luôn đòi

hỏi về độ an toàn vệ sinh cực kỳ cao và nghiêm ngặt.

Ngoài ra một số thiết bị y tế rất dễ vỡ nên chất lượng, 

độ chịu lực của bao bì giấy yêu cầu rất cao. 

Thiết kế bao bì thùng carton đựng thuốc - ngành dược

sản phẩm.

hàng đông lạnh luôn kèm theo một lượng hóa chất giúp cho

THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
BAO BÌ HÀNG

  lạnh phải được để trong môi trường có nhiệt độ thấp, ẩm để giữ

cho thực phẩm luôn tươi. Ngoài ra thùng phải thiết kế thêm

chất lượng của thùng carton được bền hơn với nước và độ ẩm

Thông thường, trong thùng Carton để đóng gói và vận chuyển

được kiểm duyệt chặt chẽ theo tiêu chuẩn.

Đặc tính của hàng hóa đông lạnh thường mang đến một hàm 

lượng nước nhất định. Do vậy, độ cứng của thùng carton

Thùng giấy carton phải được chống thấm đặc biệt: hàng đông

không khí cao. Tuy nhiên lượng hóa chất trong thùng phải

2-3 lớp chống thấm bên trong tiếp xúc gần với hàng

 bên trong tiếp xúc gần với hàng đông lạnh là điều cần thiết

cho thùng giấy carton loại này.

 là cực kỳ quan trọng, nó giúp cho lúc khuân vác thùng

carton được thuận tiện hơn rất nhiều. 

“Một công ty được thành 
lập phải cải thiện và làm 
giàu thêm cuộc sống của 
người khác. Nếu đó không 
phải là lý do thì nó không 

nên tồn tại.,, 

__Richard Branson__

Founder of Virgin Group

GIA TĂNG GIÁ TRỊ

LÀM NÊN UY TÍN CỦA CHÚNG TÔI

 DOANH NGHIỆP BẠN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM PHƯƠNG

Email: namphuongbaobi@gmail.com

Hotline: 0909 969 559

HCMC FACTORY:

12/2 ấp 2 - Xã Xuân Thới Sơn - Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Tel: 02 835.951.163 – 02 835.951.164

Web: baobinamphuong.com
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Nam Phương tự hào đã và đang là nhà

 cung cấp uy tín, an toàn cho hàng trăm

Nam Phương luôn tâm niệm sự hài lòng 

của khách hàng về chất lượng sản phẩm

cũng như dịch vụ chính là phương châm

hoạt động của chúng tôi. Ngoài ra nâng

nâng cao vị thế của thương hiệu Việt

chính là sứ mệnh mà Nam Phương

theo đuổi trong xuyên suốt quá trình

hoạt động.

 doanh nghiệp.
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