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Khách hàng

Giới thiệu
Với trên 6000 quy cách chủng loại hàng hoá được nhập khẩu từ
các tập đoàn lớn của Đài Loan, Malaysia và Trung Quốc, đạt các
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (DIN, JIS, ASTM). Mức giá sản
phẩm do công ty Alpha Fastener cung cấp luôn phù hợp trong
môi trường cạnh tranh, chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo “Uy
tín -Chất lượng ”.
Công ty Alpha Fastener còn là địa chỉ tin cậy đối với khách hàng
có nhu cầu với các loại bulong, ốc, vít, bulong móng đặc chủng.
Chúng tôi đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu của từng
khách hàng.
Đội ngũ nhân viên và quản lý của công ty Alpha Fastener luôn
được lựa chọn kỹ càng khi phải trải qua quá trình huấn luyện
thường xuyên về nhũng thành tựu mới nhất về dịch vụ khách
hàng, dịch vụ kỹ thuật và ấn phẩm, chúng tôi xem khả năng làm
hài lòng khách hàng là thước đo thành công của chính mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Chính trực: Trung thực trong mọi hoạt động, minh bạch
trong mỗi giao dịch.
- Tôn trọng: Mỗi một thành viên trong tập thể Alpha Fastener
đều hiểu rằng tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn
trọng khách hàng và đối tác cũng chính là tôn trọng bản thân
mình.
- Trách nhiệm: Đề cao và duy trì tinh thần trách nhiệm trong
từng hoạt động, với từng cá nhân để đạt được kết quả tốt nhất.
- Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác, sẻ chia với tinh thần đôi bên
cùng có lợi
- Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, thực hành bộ quy tắc ứng xử
và các quy chế, chính sách và quy định của Công ty.

TÔN TRỌNG

CHÍNH TRỰC
TRÁCH NHIỆM
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HỢP TÁC
TUÂN THỦ

Lịch sử hình thành
Along with
Cùng với sự

2007

2009

Xưởng sản xuất Bulong Neo 200m2, với 2 máy
cán ren, 3 công nhân, 1 máy uốn: sản phẩm
tạo ra chỉ là Bulong Neo cường độ thấp, phục
vụ công trình dân dụng và tư nhân.

2011

Mở rộng thêm 100m2 kho chưa nguyên liệu
hàng hàng hóa, 5 công nhân. Bắt đầu làm
Bulong Neo cường cường độ 8.8.

Mở rộng diện tích về lên 500m2, 10 công nhân,
bắt đầu sản xuất thanh ren, bulong neo đủ
chúng loại và kích thước. Phục vụ đối tượng
khách hàng nội địa.

2013

2015

Nhập khẩu máy chế tạo bulong đầu lục giác,
dây chuyên mạ bulong, xử lý bề mặt. Alpha bắt
đầu sản xuất những bulong cường độ thấp dập
đầu lục giác theo tiêu chuẩn DIN 933, DIN 931
cường độ 4.6, 5.6, 6.6.

Tổng cộng nhập 15 nhân sự sản xuất, 6 nhân
sự khối Vp, 8 máy cán ren, 3 máy tiện CNC, 3
máy uốn, 3 máy sản xuất bulong đầu lục giác,
trữ lượng phôi trung bình 300 tấn trữ kho, dây
chuyền mạ và xử lý bề mặt.

2018

2020

Alpha chính thức sản xuất bulong cường độ
cao 8.8; 10.9; 12.9 đáp ứng tất cả các tiêu
chuẩn về ngành bulong như ASTM, JIS, ISO
và các loại bulong phi tiêu chuẩn khác.

Chính thức thành lập công ty cổ phần ALPHA FASTENER để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu,
và phục vụ riêng cho khách hàng thuộc phân khúc cao cấp, công nghiệp nặng, dầu Khí. Ban
giám đốc và cổ đông quyết định thành lập khi Alpha bắt đầu tham gia các dự án xuất khẩu
qua khu vực EU, MỸ, NEWZELAND.

MỤC TIÊU
“Mục tiêu của Alpha: Phục vụ 5 % khách hàng ở phân khúc khó tính nhất, yêu cầu cao
nhất về tiêu chuẩn chất lượng nội địa. 90% sản lượng nhà máy phục vụ sản xuất để xuất
khẩu, mang USD về cho đất nước.” - Trần Văn Liêu (Giám đốc công ty)

SỨ MỆNH CÔNG TY
KHÁCH
HÀNG
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Sản phẩm
dịch vụ tốt

Hợp tác
cùng phát triển

Môi trường làm việc
thân thiện, năng động

Gắn liền lợi ích
xã hội
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CHỨNG CHỈ

CHỨNG CHỈ ISO 9001 - 2015

CHỨNG CHỈ ISO 9001 - 2015
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
ALPHA FASTENER
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT
TỔNG QUAN NHÀ MÁY
Mở rộng sản xuất kinh doanh là một chiến lược quan trọng trong kế hoạch mục tiêu phát triển bền vững lâu dài và
ổn định của Ban lãnh đạo công ty. Để đáp ứng được nhu cầu trên tháng 2 năm 2007 Alpha Fastener đã mở thêm
xưởng sản xuất. Hoạt động chủ yếu của xưởng là chuyên sản xuất, gia công các loại bulong ốc vít đặc chủng ( bulong
móng, ty xà gồ, thanh giằng, guzong, ...) theo yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn của từng khách hàng. Toàn bộ dây chuyền
sản xuất của xưởng được trang bị bằng hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ tiên tiến hiện đại, điều khiển tự động.
Hiên nay quy mô của xưởng sản xuất đạt được như sau:
--> Nhà máy:
- Địa chỉ: 25A Đường An Phú Đông 25, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tổng diện tích nhà máy sản xuất 2000m² và hơn 500m² nhà kho
--> Máy móc thiết bị:
- 3 Máy tiện CNC
- 3 Máy dập đầu bulong nhập khẩu Đức
- 1 Dây chuyền đánh bóng và mạ bề mặt
- 12 Máy cán ren nhập khẩu Nhật Bản
- 2 Máy bẻ Neo
--> Hiệu quả sản xuất:
- Công suất nhà máy 250 - 300 Tấn/Tháng, 1200 Tấn nguyên liệu trữ kho
- Tổng doanh thu 3 năm 2007 - 2008 - 2009 của toàn công ty là trên 130 tỷ đồng trong đó doanh thu từ xưởng
sản xuất đạt trên 40 tỷ đồng. Trung bình sản xuât 30 tấn bulong/ tháng.
- Với những năng lực hiện có công ty Alpha Fastener mong muốn được hợp tác cùng với các đối tác tin cậy để
cùng nhau tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao có thể đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng.

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHÍNH

MÁY CÁN REN
12 máy
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MÁY DẬP ĐẦU BULONG
3 máy

MÁY BẺ NEO
2 máy

ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT
1 dây chuyền

MÁY TIỆN CNC
3 máy

ĐỘI NGŨ
Đội ngũ nhân sự của Alpha Fastener được đào tạo cơ bản về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như đạo đức văn
hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Các vị trí chủ chốt của Alpha Fastener có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn
cũng như đóng góp cho sự phát triển của Ngành Vật Tư xây Dựng Việt Nam.
Chúng tôi tự hào và tin tưởng vào đội ngũ CBNV của Alpha Fastener. Cùng với hệ thống quản lý khoa học, Alpha
Fastener sẵn sàng cung cấp cho khách hàng, đối tác dịch vụ tin cậy về chất lượng với chi phí cạnh tranh.
Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực vực vật tư xây dựng, ngoài việc cam kết bảo đảm số lượng và chất lượng đơn
hàng cho các doanh nghiệp, Công ty Alpha Fastener còn cam kết đảm bảo về mặt tiến độ sản xuất, thời gian đáp ứng
đơn hàng. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các đơn hàng số lượng lớn và trong thời gian gấp.
Toàn bộ nhân sự của chúng tôi đều được đào tạo sử dụng và kiểm soát các thiết bị sản xuất hiện đại một cách
chuyên nghiệp. Cũng chính vì thế, năng lực sản xuất của công ty chúng tôi luôn được tối ưu hóa, sẵn sàng đáp ứng
đúng tiến độ các đơn hàng lớn.

HÌNH ẢNH KHO HÀNG
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CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC
CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU QUẢN LÝ NHÂN SỰ
STT
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NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG

1

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC

15

2

KỸ SƯ XÂY DỰNG

2

3

KỸ SƯ CÓ KHÍ

5

4

HỖ TRỢ BÁN HÀNG
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SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
TẠI ALPHA FASTENER
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SẢN PHẨM CHỦ LỰC
VẬT TƯ LIÊN KẾT
Alpha Fastener là nhà máy sản xuất phân phối hàng đầu các loại bulong liên kết, bulong hoá chất, bulong neo theo
tiêu chuẩn ASTM (A193 B7, A325, A490…), JIS (S10T, F10T), ISO…với cả hai hệ mét và inch. Sở hữu nhà máy sản xuất
tân tiến theo tiêu chuẩn ISO cùng 14 năm kinh nghiệm trong nghề, bất kỳ sản phẩm vật tư liên kết nào bạn cần, bạn
có thể tin tưởng chúng tôi sẽ là nguồn cung cấp đáng tin cậy cho mọi công trình. Alpha Fastener hiện đã và đang
cung ứng vật tư cho hơn 200 khách hàng trong và ngoài nước, với chấm ngôn “Khách hàng là thước đo của sự thành
công” chúng tôi luôn mong muốn mang lại trải nhiệm tốt nhất khi hợp tác.
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DỊCH VỤ XỬ LÝ BỀ MẶT
Toàn bộ các sản phẩm được Alpha Fastener cung cấp đến khách hàng sẽ được phủ tráng, xử lý bề mặt theo yêu cầu,
theo đúng tiêu chuẩn của công trình. Với công nghệ được mang về từ Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Alpha luôn đáp ứng mọi nhu
cầu của khách hàng trên mọi ngành nghề, công trình khác nhau.

XI TRẮNG XANH

XI 7 MÀU

XI TRẮNG

MẠ OXI ĐEN

MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

MẠ CƠ KHÍ ASTM B695

MẠ PTFE, TEFLON, XYLAN

MẠ GEOMET

MẠ DACROMET
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CÁC SẢN PHẨM
BULONG THEO TIÊU CHUẨN

BULONG HOÁ CHẤT

9

BULONG NEO - THANH REN

BULONG INOX
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chìa khoá thành công của các dự án do chúng tôi tham gia cung ứng sản phẩm là sự tin tưởng của khách hàng. Hệ thống máy
móc hiện đại được cải tiến liên tục , quy trình tư vấn chuyên nghiệp được điều chỉnh phù hợp với thực tế từng dự án, khả năng
sáng tạo vượt trội cùng với một đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp - giỏi chuyên môn - giàu nhiệt huyết.
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

TRUNG TÂM TM HÀ ĐÔNG

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam nằm
số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội và được coi
là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ
đô . . Đây là nơi tổ chức các đại hội, hội
nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam

Là một trong những trung tâm thương mại
lớn nhất cả nước, AEON MALL Hà Đông tự
hào quy tụ khoảng 220 gian hàng bao gồm
Siêu thị và Bách hóa tổng hợp AEON cùng
nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài
nước với các dịch vụ và giải trí

Nhà máy Thủy điện Hoà Bình được xây dựng
tại tỉnh Hòa Bình, trên dòng sông Đà thuộc
miền bắc Việt Nam. Đây là nhà máy thủy
điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á từ
năm 1994 đến 2012. Nhà máy thủy điện Hòa
Bình do Liên Xô giúp đỡ, hỗ trợ công tác xây
dựng và hướng dẫn vận hành.

HÌNH ẢNH TẠI CÔNG TRÌNH
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HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

“Mục tiêu của Alpha: Phục vụ 5 % khách hàng ở phân khúc khó tính nhất, yêu cầu cao nhất
về tiêu chuẩn chất lượng nội địa. 90% sản lượng nhà máy phục vụ sản xuất để xuất khẩu,
mang USD về cho đất nước.” - Trần Văn Liêu (Giám đốc công ty)
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Hiện nay Alpha Fastener đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với một số công ty trong nước có uy tín trong lĩnh vực xây lắp
các công trình dân dụng công nghiệp, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, môi trường và là nhà đối tác tin cậy cung cấp chủ yếu các
thiết bị phụ tùng cho một số công ty trong lĩnh vực lắp ráp kỹ thuật như sau:.

CÔNG TY MẠC TÍCH
Công ty MARTECH chuyên Thiết kế - Sản xuất Nồi hơi – Thiết bị áp lực – Thiết bị xử
lý khí thải – Hệ thống điều khiển PLC, Scada, cung cấp cho các quốc gia như
Indonesia, Myanmar, Philippines, Thailand, Việt Nam…

Tập đoàn Hoà Phát
Tập đoàn Hoà Phát là tập đoàn chuyên cung cấp các sản phẩm thương mại, nội
thất, thiết bị phụ tùng, điện lạnh, thép và các sản phẩm ống thép. Alpha Fastener là
tối tác uy tín, tin cậy của tập đoàn Hoà Phát trong nhiều năm. Chủ yếu giữ vai trò
chiến lược trong việc cung cấp các sản phẩm phụ tùng.

Tổng công ty Lilama
Tổng công ty lắp máy Việt Nam là công ty đi đầu trong lĩnh vực xây dựng các công
trình thuỷ điện, nhiệt điện quốc gia cũng như xây dựng các khu công nghiệp tiên
tiến hiện đại trong nước và khu vực tiêu biểu như các công trình thuỷ điện Thác Bà,
nhiệt điện Uông Bí, ...

Công ty Licogi
Đây là công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Công ty hoạt
động trong lĩnh vực thi công cơ giới, xử lý nền móng, xây dựng các công trình ngầm
quy mô lớn, garage của các toà cao ốc...Licogi đã tham gia xây dựng hàng trăm
công trình thuộc các lình vực: Công nghiệp, dân dụng giao thông thuỷ lợi, đặc biệt
là các công trình nguồn điện, cầu đường, cảng hàng không, cảng biển,...

Công ty ATAD
ATAD cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói bao gồm các công đoạn tư vấn,
thiết kế, sản xuất, lắp dựng các sản phẩm kết cấu thép chất lượng cao. Từ khi
thành lập vào năm 2004, chúng tôi đã thực hiện hơn 3500 công trình kết cấu thép
tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.
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Tại sao chọn chúng tôi
Alpha Fastener là đơn vị cung cấp vật tư xây dựng cho các công trình và nhà thầu. Trong quá trình hình thành và
phát triển, chúng tôi đã khẳng định mình là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vật tư hiện nay. Với tôn
chỉ hoạt động “Xây giá trị - Dựng niềm tin”, Alpha Fastener đã, đang và sẽ tiếp tục “chinh phục” hàng nghìn cá nhân,
tổ chức bằng những sản phẩm mang lại giá trị cao, độc đáo và hoàn toàn độc quyền.

1
2
3
4
5

Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số 1

Chúng tôi luôn coi “sự hài lòng của khách hàng” là mục tiêu phấn đấu của công ty chúng tôi. Đó là vì sao chúng tôi luôn coi trọng sự kết nối và mối
quan hệ bền vững với khách hàng.

Sự tin tưởng

Thành công của chúng tôi là đạt được sự tin tưởng của khách hàng cũng như mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Chúng tôi mong muốn khách
hàng như những người bạn thâm giao bền vững của chúng tôi.

Giá cả hợp lý

Alpha Fastener cam kết mang lại cho bạn dịch vụ chất lượng nhất với giá cả phải chăng, tối ưu cho tất cả các nhu cầu sử dụng. Bạn sẽ thực sự cảm
thấy hài lòng với khoản chi phí mà mình đã bỏ ra.

Hỗ trợ trợ nhiệt tình

Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn thường trực 24/7 để hỗ trợ bạn khắc phục các sự cố xảy ra trong thời gian ngắn nhất có thể.

Hàng hóa nhập khẩu

Khẳng định tất cả hàng hóa được bán bởi Alpha Fastener luôn luôn là hàng hóa xuất xứ rõ ràng, giấy tờ xuất xứ… Chữ Tín là phương châm của Alpha
Fastener.

14

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA FASTENER
Tel: (028) 22 162 162
Email: info@bulongalpha.vn
Website: bulongalpha.vn

