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GIỚI THIỆU
Kính gửi: Quý cơ quan và Quý khách hàng

Trước tiên, CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG DANA SUN xin
gửi đến quý cơ quan lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng về
các dịch vụ của chúng tôi.
Được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0401940522
do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Đà Nẵng cấp. Chúng
tôi, là một trong những công ty với truyền thống 30 năm kinh
nghiệm chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công
nội thất, xây dựng uy tín, chuyên nghiệp:
• Thiết kế và thi công xây dựng nhà đẹp, biệt thự, nhà cấp 4,
nhà mặt phố…
• Thiết kế và thi công nội thất phòng bếp, phòng khách,
showroom, nhà hàng, quán cà phê, phòng ngủ, phòng wc,
phòng làm việc….
• Thiết kế và thi công tủ bếp chuyên nghiệp.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ, lấy sự
hài lòng của quý khách hàng làm tôn chỉ hành động, công ty
chúng tôi đã giành được sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối từ
các đối tác lớn và khách hàng trên toàn quốc.
Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển
của XÂY DỰNG DANA SUN là sự thịnh vượng của
quý khách hàng, CÔNG TY TNHH TM XÂY

DỰNG DANA SUN luôn chào đón
sự hợp tác của các đối tác trong
và ngoài nước, trên cơ sở chia sẻ
lợi ích cùng hướng tới sự phát
triển bền vững lâu dài. Để đáp ứng
được sự quan tâm tin tưởng ấy,
CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG
DANA SUN sẽ không ngừng nâng
cao trình độ quản lý, đáp ứng tốt
dịch vụ và các mối quan hệ với
khách hàng.
Chúng tôi rất vinh dự gửi đến
quý khách hàng quyển thông tin
này.

Đại diện CÔNG TY TNHH TM XÂY
DỰNG DANA SUN
Giám đốc

LÊ CÔNG TÙNG
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NGÀNH NGHỀ

THÔNG TIN
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DANA
SUN
Giám đốc:
LÊ CÔNG TÙNG
Địa chỉ:
180 Trần Văn Trà, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm
Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0932 444 348
Email: info@danasun.vn
MST: 0401940522
Website: https://danasun.vn

Là một trong những công ty có 30 năm kinh
nghiệm chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết
kế và thi công nội thất, xây dựng uy tín, chuyên
nghiệp:
• Thiết kế và thi công xây dựng nhà đẹp, biệt
thự, nhà cấp 4, nhà mặt phố…
• Thiết kế và thi công nội thất phòng bếp,
phòng khách, showroom, nhà hàng, quán cà
phê, phòng ngủ, phòng wc, phòng làm việc….
• Thiết kế và thi công tủ bếp chuyên nghiệp.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ
KHO

QUẢN LÝ
XƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ
THI CÔNG

QUẢN LÝ
THIẾT KẾ

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG
KINH DOANH
TIẾP THỊ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo yêu
cầu thị trường.
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

VỚI KHÁCH HÀNG

VỚI NHÂN VIÊN

- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các
khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các sản phẩm và dịch vụ
luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn
cuộc sống.

- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và
tác phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn,
mục tiêu của công ty đề ra.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả
công việc, tính chính trực và lòng trung thành
với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng
tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát
triển bền vững của công ty.

VỚI ĐỐI TÁC

VỚI CỘNG ĐỒNG

- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn
định, lâu dài và cùng phát triển trên cơ sở truyền
thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất
lượng dịch vụ và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh
nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành
luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của
xã hội.

“UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - CHI PHÍ HỢP LÝ”
Lấy khách hàng làm trọng tâm: CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG DANA SUN cam kết phấn đấu nhằm
thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt
động.
Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng với phương châm
phục vụ: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - NHANH CHÓNG - CHI PHÍ HỢP LÝ”.
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CHIẾN LƯỢC
“HỢP TÁC
CÙNG PHÁT
TRIỂN”

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Chiến lược kinh doanh của CÔNG TY TNHH
TM XÂY DỰNG DANA SUN xem phát triển bền
vững là một yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị không
chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền
với những hoạt động về lĩnh vực phát triển xã
hội.

Với ba trụ cột phát triển: Kinh tế - Môi trường Xã hội, XÂY DỰNG DANA SUN đã đạt được Mục
tiêu kinh doanh, Bảo vệ danh tiếng và Duy trì
thành công bền vững.

Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm
cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình.

Từng bước xây dựng Công ty trở thành đơn vị
hàng đầu về kinh doanh bất động sản, xây dựng

1

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Nỗ lực hết mình vì lợi ích của
khách hàng.

3

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đặt lợi ích của người lao động
ngang bằng với Công ty.

2

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
Làm cho cuộc sống ngày càng tốt
đẹp hơn.

4

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ mội trường vì thế hệ
tương lai.
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CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG DANA SUN rất hân
hạnh được phục vụ quý khách với tinh thần: “Hợp tác
cùng phát triển”.
Chúng tôi luôn đặt phát triển bền vững làm cốt
lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng
bước DANA SUN trở thành một trong những đơn
vị hàng đầu về xây dựng và nội thất vững mạnh
về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CHẤT
LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ:
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng,
nội thất, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất
lượng dịch vụ thông qua việc nâng cao năng
suất lao động và chất lượng phục vụ. Công ty
đã áp dụng nhiều phương pháp cùng khoa học
công nghệ để phục vụ khách hàng tốt nhất và
phát huy tối đa nguồn nhân lực.

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG
TÂM:

XÂY DỰNG DANA SUN cam kết phấn đấu
nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
Chúng tôi lấy tín nhiệm của khách hàng làm
mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết các
công trình của luôn đạt tiến độ, chất lượng về
các dịch vụ.

LUÔN LUÔN NĂNG ĐỘNG, SÁNG
TẠO:

Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để
tồn tại và phát triển XÂY DỰNG DANA SUN phải
luôn luôn năng động và nhiệt huyết, sáng tạo.
Trong công ty, chúng tôi tạo một môi trường
làm việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi
cá nhân có thể tự do phát huy hết khả năng.
Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả
tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng.
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HỒ SƠ PHÁP LÝ
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NĂNG LỰC CÔNG TY
Phần Decorate
Trang trí nội, ngoại thất cho nhà phố, biệt thự, quán café,
nhà hàng... và các công trình đặc biệt đạt tiêu chuẩn. Đây
là một lĩnh vực mà CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG DANA
SUN đặc biệt chú trọng đầu tư và phát triển.

Phần Design
Thiết kế và thi công xây dựng nhà đẹp, biệt thự, nhà cấp
4, nhà mặt phố…... và các công trình đặc biệt khác với các
phần mềm ứng dụng tiên tiến nhất trên thế giới.

Phần Furniture
Các sản phẩm Furniture cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự,
nhà phố, quán cafe... với các chủng loại vật liệu đa dạng,
kết hợp phong phú như: Gỗ, sắt, ván lạng, MDF, MFC, Acrylic,
Inox, vải bọc, da... Hầu hết các vật liệu đều được nhập khẩu
từ các nguồn có chất lượng cao.
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Phần M&E
Liên kết với các nhà cung cấp bằng mối quan hệ khăng khít, XÂY DỰNG DANA SUN đã và
đang cung cấp các sản phẩm điện như aptomat các loại, đèn chiếu sáng các loại, ổ cắm
phù hợp với các chuẩn thiết bị, các chủng loại cáp...
Do có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án lớn tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, XÂY
DỰNG DANA SUN có khả năng thiết kế xây dựng và nội thất đúng tiến độ và với yêu
cầu cụ thể của từng khách hàng.
Ngoài ra, XÂY DỰNG DANA SUN còn có thiết bị thi công hiện đại và đội ngũ công
nhân lành nghề nhằm đảm bảo độ bền vững cũng như thẩm mỹ của công trình.

Dịch vụ
Là một nhà cung cấp các dịch vụ, XÂY DỰNG DANA SUN luôn đặt
chất lượng công trình và dịch vụ mà mình cung cấp lên hàng đầu.
Mọi dự án triển khai đều được quản lý kỹ lưỡng để đảm bảo khách
hàng luôn được sử dụng các hệ thống, ứng dụng trong điều kiện
hiện đại nhất, tốt nhất.
Trong tương lai XÂY DỰNG DANA SUN sẽ tiếp tục đầu tư phát
triển các công nghệ mới và cung cấp các dịch vụ cao cấp cho
khách hàng tại Đà Nẵng nói riêng, đẩy mạnh khả năng hỗ trợ,
tăng cường các chế độ hậu mãi và nâng cao chất lượng trong
từng dự án.
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NĂNG LỰC MÁY MÓC

MÁY TRỤC ĐỨNG TỰ ĐỘNG

MÁY ÉP 80 TẤN

MÁY CẮT

MÁY KHOAN GIÀN

MÁY CẮT CNC

MÁY LU

DANA SUN PROFILE

MÁY ĐÀO

VẬN THĂNG

MÁY TRẮC ĐẠC

MÁY QUỐC

MÁY ÉP CỌC

MÁY TRỘN BÊ TÔNG
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN
THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

NGÃ TƯ TRẦN VĂN TRÀ VÀ TRẦN LÊ - HOÀ XUÂN, CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG
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THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

LIDO BAR BEER GARDEN - ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP, TP ĐÀ NẴNG

NIGHT CLUB 68 - LÊ DUẨN, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG
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THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

CÔNG TRÌNH SỐ 10 HOÀNG TÍCH TRÍ, ĐÀ NẴNG

KHU ĐÔ THỊ HÒA XUÂN - P. HÒA XUÂN, CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG
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KHU ĐÔ THỊ 4.0 FPT - P. HÒA HẢI, NGŨ HÀNH SƠN,
TP. ĐÀ NẴNG

CÁC CĂN HỘ CỦA KHU ĐÔ THỊ GOLDEN HILLS - P. HÒA HIỆP NAM, LIÊN CHIỂU,
TP. ĐÀ NẴNG
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THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT

PULLMAN DANANG BEACH RESORT - ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP, KHUÊ MỸ, NGŨ
HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG
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WATERFRONT DANANG RESTAURANT & BAR - BẠCH ĐẰNG, HẢI CHÂU,
TP. ĐÀ NẴNG

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT - BÃI BẮC, THỌ QUANG,
SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DANA SUN
Địa chỉ: 180 Trần Văn Trà, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0932 444 348
Email: info@danasun.vn
Website: https://danasun.vn

