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Công ty Cổ Phần Vạn Xuân (sau đây gọi là 

VXC) là công ty nhà nước, được cổ phần hoá từ 

năm 2000. Công ty toạ lạc tại mảnh đất rộng 

18.000m2 trên đường Phan Trọng Tuệ - Tam 

Hiệp - Thanh Trì - Thành Phố Hà Nội. Ngành 

nghề kinh doanh chính của của Công ty là sản 

xuất các sản phẩm cơ khí, cung cấp cho thị 
trường ngành xây dựng các công trình giao 

thông và xây dựng đô thị. Với hơn 17 năm kinh 

nghiệm thiết kế- sản xuất- cung cấp sản phẩm 

Xe vận chuyển, phun tưới nhựa đường và nhũ 

tương nhựa đường và Trạm trộn bê tông xi măng 

trên phạm vi toàn quốc, VXC đang là nhà sản 

xuất có năng lực, kinh nghiệm, được khách 

hàng, thị trường tin dùng và đánh giá cao.

Bên cạnh sản phẩm cơ khí là chủ đạo, VXC còn 

có các hoạt động kinh doanh thương mại như: 
lốp xe tải và kinh doanh xăng, dầu.

VÌ SAO QUÍ KHÁCH HÀNG NÊN LỰA 
CHỌN SẢN PHẨM CỦA VẠN XUÂN ?

- Nếu Quí khách hàng mong muốn có được 
một sản phẩm tốt để sử dụng cho dự án của 
mình , chất lượng sản phẩm đưa vào công 
trình theo đúng yêu cầu của đơn vị tư vấn 
thiết kế, giám sát và của chủ đầu tư thì sản 
phẩm của VXC không làm cho Quí khách 
hàng phải lo lắng.

- Nếu khi Quí khách hàng cần chọn một đơn 
vị cung cấp có trách nhiệm, nhanh chóng 
đến xử lí các vấn đề kĩ thuật mà họ đã cung 
cấp  để công việc thi công của Quí khách 
hàng  được trôi chảy mà không gặp phải trở 
ngại, không đùn đẩy trách nhiệm thì nơi đó là 
VXC.

- Nếu Quí khách hàng mong muốn có một
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Số từ:
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Bản nháp được lưu lúc 01�47�19. Chỉnh sửa lần cuối bởi vanxuan

ngày 30 Tháng Sáu, 2021 lúc 1�56 sáng

 Nếu Quí khách hàng mong  muốn có một 
đơn vị cung cấp luôn thực hiện đúng với các 
điều họ đã cam kết, đã  kí kết, luôn sẵn sàng 
chia sẻ trách nhiệm thì nơi đó là VXC.

- Giá cả sản phẩm bao giờ cũng đi liền với 
chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, 
VXC  hiểu rằng, nếu bạn không làm được 
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