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     Kính gửi Quý khách hàng!

     Công ty TNHH Xây dựng Bình Đại Phát xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng.

     Chúng tôi là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, trang trí xây dựng: 

Nhà phố, Biệt thự, Quán Cà phê, Trang trí Nội Ngoại Thất, Nhà Hàng Khách sạn,... Với mong 

muốn tìm kiếm, mở rộng thị trường với phương châm “Biến ước mơ thành sự thật”. Chúng tôi luôn 

mong mỏi được là đối tác, là nhà cung cấp các sản phẩm xây dựng cho Quý vị.

     Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và chuyên nghiệp, luôn nỗ lực 

sáng tạo cùng với quy trình sản xuất hiện đại luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu 

đơn hàng của Quý khách với giá cả hợp lý và chất lượng tin cậy.

     Các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi như sau:

 + Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình xây dựng

 + Xây dựng, thiết kế nhà phố, biệt thự đẹp, hiện đại

 + Xây dựng, thiết kế, trang trí quán cà phê

     Xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để cảm nhận sự quan tâm và phục vụ nhiệt tình. 

Chất lượng luôn làm khách hàng yên tâm! Chi phí không làm khách hàng đắn đo! Dịch vụ hơn cả 

sự mong đợi của khách hàng!

 Kính chúc quý khách hàng ngày càng phát triển thịnh vượng!

         Giám đốc

            Huỳnh Xuân Bình

THƯ NGỎ
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GIỚI THIỆU

   Công ty TNHH Xây dựng Bình Đại Phát là công ty hoạt động nhiều năm trên lĩnh vực xây 
dựng và không ngừng phát triển trở thành doanh nghiệp uy tín và chất lượng, được nhiều 
khách hàng tin tưởng.

           ới đội ngũ Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư và các  
 chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng tài  
 năng và sáng tạo, cùng đội ngũ thợ kỹ 
thuật lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực thi công công trình, chúng tôi tin 
tưởng sẽ mang đến cho quý khách hàng sự 
hài lòng tối đa về công trình của mình.
   Chúng tôi hoạt động với chuyên môn ngành 
nghề đa dạng, hoạt động trên tất cả các lĩnh 
vực xây dựng: Xây dựng nhà phố, biệt thự, 
quán cafe,...
   Cùng với quá trình giao lưu và hội nhập nên 
văn minh hiện đại thế giới, việc xây cất mọi 
công trình không chỉ dừng lại ở chủ nghĩa 
công năng thuần túy mà phải thể hiện được 
nét văn hóa đặc trưng, phù hợp với tâm linh 
và thẩm mỹ riêng.
   Tuy là một công ty trẻ, nhưng chúng tôi có 
nhiều kiến trúc sư và kỹ sư với trình độ 
chuyên môn cao và sự tâm huyết với nghề 
luôn nổ lực học tập, tìm tòi sáng tạo để mang 
đến cho quý khách hàng những công trình 

kiến trúc có phong cách độc đáo nhất, nâng 
cao tay nghề để đáp ứng nhu cầu cao của 
khách hàng, góp phần phát triển bền vững 
công ty.
   Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi 
hiểu rõ được vị trí và giá trị công việc của 
mình phải làm gì để hoàn thành tốt mọi dự án, 
làm sao đạt chất lượng, đúng tiến độ. Do đó, 
đối với mỗi công trình, Bình Đại Phát luôn chú 
ý đến từng chi tiết nhỏ, tận dụng mọi không 
gian để tạo ra các công trình thẩm mỹ cao, 
chất lượng và phù  hợp với diện tích, phát huy 
hết công năng sử dụng.
   Bằng những công trình kiến trúc lớn và nhỏ, 
bằng những không gian nội thất ấm cúng, gần 
gũi, sang trọng, Công ty TNHH Xây Dựng 
Bình Đại Phát đang từng bước phấn đấu trở 
thành công ty cung cấp các dịch vụ xây dựng 
chất lượng, cao hơn nữa trong việc tạo dựng 
không gian sống, môi trường sống tốt nhất 
cho tất cả mọi người.
   Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được 
sự công tác của quý khách hàng gần xa.

V
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TẦM NHÌN
  Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong việc phát triển đồng bộ 
ba lình vực thiết kế, xây dựng, hoàn thiện nội thất công trình

SỨ MỆNH
   Cung cấp một hệ thống dịch vụ đồng bộ, khép kín với chất lượng 
và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất, đáp ứng cho khách 
hàng những công trình như ý, những không gian sống hoàn hảo. 
Chúng tôi coi mỗi công trình hoàn thành cho khách hàng đều là 
một tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi luôn trau chuốt từng sản phẩm 
đảm bảo mọi khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được sử dụng 
những sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất! 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu.
Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
Sự đoàn kết và tính chuyện nghiệp là phương châm hoạt động.
Bản sắc văn hóa là điểm tựa cho mọi hoạt động của công ty.
Sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên tạo nên cơ hội thăng tiến và 
xác định quyền lợi.
Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh. 
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THÔNG TIN PHÁP LÝ
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TỔ CHỨC CÔNG TY
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NHÂN LỰC BÌNH ĐẠI PHÁT

            ới đội ngũ cán bộ nhân viên đầy nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, hăng say lao động, tìm    
 tòi và học hỏi đã không ngừng phấn đấu đưa thương hiệu xây dựng Bình Đại Phát trở thành một  
 trong những công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ chuyên môn ngành nghề đa dạng, hoạt đông trên 
tất cả các lĩnh vực: Xây dựng nhà phố, biệt thự, quán café,...
     Hiện tại, Bình Đại Phát có 20 nhân viên chính thức gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, nhân viên văn phòng, 
giám sát kỹ thuật và chục công nhân làm việc cho Bình Đại Phát. 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. 

V
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MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

           oạt động với ý thức cao về sự liêm chính  
           đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì                
 sự tín nhiệm và tin tưởng của khách 
hàng, đối tác, nhân viên, cổ đông và những 
người có quyền lợi liên quan.

     Sự tín nhiệm và tin tưởng này yêu cầu tính 
minh bạch trong phương thức kinh doanh của 
chúng tôi. Việc tạo ra một môi trường minh bạch 
trong khi tiến hành kinh doanh là một ưu tiên 
hàng đầu mà chúng tôi tuân thủ. Quy tắc đạo 
đức kinh doanh của chúng tôi là cam kết hoạt 
động một cách trung thực và thẳng thắn.

H  
- Cung cấp dịch vụ chất lượng cao.
- Phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Bình Đại Phát luôn trân trọng giá trị nền tảng 
cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp 
tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ 
khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang 
lại những giá trị tiện ích cho Quý khách hàng. 
Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể Bình Đại 
Phát đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của 
Quý khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt 
hái được nhiều thành công hơn nữa trong 
tương lai.
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VĂN HÓA CÔNG TY

Cam kết luôn nỗ lực cho những cải tiến
tiên phong

   Chúng tôi :
- Chấp nhận thách thức với một tinh thần sáng tạo và 
lòng dũng cảm để đạt được những ước mơ riêng của 
mình mà không mất đi định hướng hay năng lực.
- Tiếp cận công việc một cách nghiêm túc, với sự lạc 
quan và một niềm tin chân thành vào giá trị của những 
gì mà chúng tôi cống hiến.
- Đấu tranh để tự quyết định số phận của mình.
- Hành động với lòng tin vào bản thân, đảm bảo bằng 
khả năng của chính mình.
- Chấp nhận chịu trách nhiệm cho tư cách của chính 
mình, cho việc duy trì và cải thiện các kỹ năng cho phép 
chúng tôi tạo ra giá trị gia tăng.

ƯU TIÊN
HÀNG ĐẦU CỦA
CHÚNG TÔI LÀ

“CẢI TIẾN
BẰNG 
HÀNH ĐỘNG”



CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

CHẤT LƯỢNG SÁNG TẠO

CHUYÊN NGHIỆP NỖ LỰC

   Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, phát 
triển cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 
như đổi mới khả năng cung ứng dịch vụ, không 
có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng 
tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp nhất 
với lợi ích của khách hàng.

   Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết 
định sự thỏa mãn của khách hàng là chìa khóa 
của thanh công, chúng tôi xem việc đảm bảo 
tiến độ và chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến 
lược trong sự nghiệp phát triển của mình. Mục 
tiêu của Bình Đại Phát là mang đến tối ưu hóa 
về kinh tế cho khách hàng.

   Dịch vụ của Bình Đại Phát được vận hành bởi 
đội ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên nghiệp với 
nhiều kinh nghiệm.
   Bộ phận tuyển dụng luôn chủ động tìm các 
ứng cử viên có tay nghề cao nhất để cung cấp 
kịp thời cho khách hàng.

    Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn kết, 
vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý khách 
hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được 
nhiều thành công hơn nữa trong tương lai để 
cùng mang đến thành công cho tất cả đối tác 
khách hàng cùng đồng hành với mình.
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NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ

VỚI KHÁCH HÀNG
 - Chất lượng, uy tín, tiến độ
- Luôn thỏa 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 dịch vụ luôn tiến bộ 
hơn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho 
khách hàng.

VỚI NHÂN VIÊN
 - Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác 
phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.
- 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 CỘNG ĐỒNG
- 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.

VỚI ĐỐI TÁC
- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn 
định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền 
thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất 
lượng hàng hóa và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cũng nâng cao chất lượng kinh 
doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
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NĂNG LỰC CÔNG TY

Phần Decorate
Trang trí nội, ngoại thất cho nhà phố, biệt thự, quán cafe, nhà 

hàng,... và các công trình đặc biệt đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
Đây là một lĩnh vực mà Công ty Bình Đại Phát đặc biệt chú 

trọng đầu tư và phát triển.

Phần Design
Thiết kế các công trình nhà phố, biệt thự, quán café, nhà 

hàng... và các công trình đặc biệt khác với các phần mềm 
ứng dụng tiên tiến nhất trên thế giới.

Phần Furniture
Vách ngăn đạt tiêu chuẩn ISO được sản xuất trên dây 

chuyền và công nghệ cao.
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, Inox, vải 

bọc, da... Hầu hết các vật liệu đều được nhập khẩu từ các 
nguồn có chất lượng cao.



Phần M&E
Liên kế với các nhà cung cấp bằng mối quan hệ khăng khít,  BÌnh Đại Phát đã và đang cung 

cấp các sản phẩm điện như aptomat các loại, đèn chiều sáng các loại, ổ cắm phù hợp với 
các chuẩn thiết bị, các chủng loại cáp...

Do có nhiều kinh nghiệm triển khai dự án lớn, Bình Đại Phát có khả năng thi công, lắp 
đặt và giao hàng đúng với yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Ngoài ra Bình Đại Phát 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, Bình Đại Phát luôn đặt chất lượng công 

trình và dịch vụ mà mình cung cấp lên hàng đầu. Mọi dự án bảo hành, bảo 
trì, cài đặt, 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 Bình Đại Phát sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các công 
nghệ mới và cung cấp các dịch vụ cao cấp cho khách hàng tại Việt 

Nam, đẩy mạnh khả năng hỗ trợ, tăng cường các chế độ hậu mãi 
và nâng cao chất lượng bảo hành. 
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DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ

 rong quá trinh thi công công trình xây  
 dựng giai đoạn đầu là giai đoạn quan  
 trọng và tốn khá nhiều thời gian của gia 
chủ từ việc lắng nghe các chuyên gia tư vấn về 
công trình đến phác thảo bản vẽ, bản phối cho 
dự án, chưa kể đến những trường hợp tư vấn 
phong thủy cho gia chủ, hay như bản thiết kế 
phải thiết kế đi thiết kế lại cho hợp với yêu cầu 
gia chủ. 
Công ty Bình Đại Phát của chúng tôi đã có nhiều

kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế 
xây dựng nhà ở, thi công công trình xây dựng. 
Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các dự án lớn 
nhỏ về xây dựng như nhà phố, biệt thự, chung 
cư, nội ngoại thất, quán cafe.
Chúng tôi cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư 
vấn và thiết kế các công trình xây dựng một 
cách nhanh chóng nhất, với những bản vẽ, bản 
phối công trình thi công luôn luôn hợp phong 
thủy và nhu cầu khách hàng.

T



XÂY DỰNG, THIẾT KẾ NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ

 ù bạn ở lứa tuổi nào, bạn làm nghề gì  
 hay bất luận bạn là ai, chúng tôi tin  
 chắc rằng, bạn đều có những nhu cầu 
thiết thực về một không gian sống tiện nghi, 
sang trọng và giàu tính nghệ thuật. Thấu hiểu 
điều đó, Bình Đại Phát - những kiến trúc sư 
sáng tạo không gian thông qua ngôn ngữ kiến 
trúc và nội thất chuyên nghiệp, tâm huyết luôn 
mong muốn đưa tới mọi người, mọi nhà những 
giá trị tốt đẹp nhất, với dịch vụ tư vấn thiết kế 
nhà phố, biệt thự uy tín và chất lượng cao. 
Đồng nghĩa với việc khi bạn đặt niềm tin vào 
Bình Đại Phát, chúng tôi sẽ mang lại cho bạn 
những công trình độc đáo, ấn tượng và tối ưu 
nhất. Hãy thay đổi quan niệm những thứ đắt đỏ 
và tốn kém mới đạt chất lượng cao ngay từ bây 
giờ.

D
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XÂY DỰNG, THIẾT KẾ, TRANG TRÍ QUÁN CÀ PHÊ

 húng tôi luôn phấn đấu mang đến quý  
 khách hàng sự hài lòng và tin tưởng về  
 những d án thi công về quán cafe mà 
chúng tôi thực hiện. Với nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực này, cùng với nhiều khách hàng 
là những cửa hàng nổi tiếng đang hoạt động 
trên Thành phố lớn như hiện nay: Hồ Phương 
Coffee, Long An Coffee, ... là những dự án đã 
tin tưởng tới công ty trong suốt thời gian qua.
     Trong thời gian tới, công ty chúng tôi tiếp tục 
hợp tác cùng các khách hàng trên để mở rộng 
thêm các chi nhánh khác, ngoài ra chúng tôi 
còn nhận được nhiều các khách hàng có nhu 
cầu kinh doanh cafe, các công trình đang được 
bắt đầu thi công và sẽ ra mắt quý khách hàng 
trong thời gian sớm nhất.

C
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KHÁCH HÀNG  VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Q7 OFFICE Mr Binh House

Mr Diu House

Mr Quang HouseLong An House

Dien Bien Phu House
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Ho Phuong Coffee

Long An Coffee
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