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GIỚI THIỆU
CÔNG TY

www.sontigia.com

Tên Công ty: Công Ty TNHH TI GIA
Tên giao dịch quốc tế: TiGiaco, Ltd
Văn phòng : 819A Hà Huy Giáp,
P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
MST: 0303320714
Nhà máy sản xuất: Tân Hiệp 18, Khu
Phố Tân Bình, P.Tân Hiệp, Tân Uyên,
Bình Dương.
Tel: 028.544.76560 Fax: 028.544.76260
Facebook Page: Sơn Ti Gia Vietnam
Slogan: Chất lượng vượt thời gian

Là một công ty hàng đầu của Việt Nam chuyên sản xuất sơn PU-NC,
sơn sắt mạ kẽm, đặc biệt là sơn bột tĩnh điện, Với công nghệ sản xuất
tiên tiến theo tiêu chuẩn của Nhật bản và nguyên liệu ngoại nhập
100% từ các quốc gia như Đức, Mỹ, Đài Loan, Ấn Độ, Singapore, Hàn
Quốc,..

Sơn Ti Gia được thành lập vào năm
2004, cùng với đội ngũ kỹ thuật
giàu kinh nghiệm, TI GIA đã mạnh
dạn đầu tư loạt dây chuyền sản
xuất tự động & hoàn toàn khép kín
kết hợp với các quy trình kiểm soát
khắc khe theo tiêu chuẩn ISO 9001-
2015. Ra đời với sứ mệnh phục vụ
khách hàng với dịch vụ tốt nhất.
Sơn Ti Gia đã tự lựa chọn cho mình
con đường đi lên lấy chất lượng và
uy tín hàng đầu.

http://sontigia.com/danh-muc-san-pham/son-go-pu/
http://sontigia.com/danh-muc-san-pham/son-alkyd/
http://sontigia.com/danh-muc-san-pham/son-bot-tinh-dien/


NHÂN SỰ
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ĐỘI NGŨ 

CÔng ty TNHH TI GIA có hơn 60 nhân sự làm việc trực tiếp và gián tiếp. Tại TI GIA, tất cả
các thành viên đều đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn (phù hợp từng vị trí
công việc), có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tính kỷ luật cao.

Đội ngũ quản trị tại TI GIA là những người có tầm vóc về tư duy, có kinh nghiệm trên
thương trường và có tâm với sự phát triển chung của doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng.



TẦM NHÌN
& SỨ MỆNH
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TẦM NHÌN

Trở thành đối tác bền vững đáng tin cậy nhất ngành sơn trong và ngoài nước.
Phát triển những dòng sản phẩm bền vững và được cộng đồng trong ngành
sơn biết đến như một sản phẩm uy tín, chất lượng đáng tin cậy của người
Việt

SỨ MỆNH

TI GIA mang đến các sản phẩm sơn phủ tốt nhất bảo vệ cho sản phẩm, với màu
sắc đa dạng và độ bền cao nhất, vẫn mang nét tự nhiên vào từng sản phẩm
của bạn. Xây dựng chế độ dịch vụ hỗ trợ hợp lý, mang lại sự thành công cho
đối tác/khách hàng. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác/khách hàng và
cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống

Lấy chữ “Tín” đặt lên hàng đầu và làm vũ khí cạnh tranh. Luôn mong
muốn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thị trường. Liêm chính
trong việc xây dựng và phát triển công ty lâu dài
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VÌ SAO NÊN CHỌN
CHÚNG TÔI?
Là đơn vị chuyên hoạt động sản xuất và cung ứng sơn với hơn 20 năm kinh nghiệm,
chúng tôi sẽ mang đến cho quý Khách hàng những sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt
nhất. Thương hiệu 𝗦�̛�𝗻 𝗧𝗜 𝗚𝗜𝗔 đã và đang là đối tác tin cậy đối với các công ty trong
ngành gỗ, nhôm, sắt thép và đồ gia dụng. 

Nhân viên thân thiện hỗ trợ nhiệt tình, chính xác

Hỗ trợ giải đáp và tư vấn nhanh chóng, thỏa
mãn nhu cầu khách hàng 

Nhân viên kỹ thuật có hơn 30 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực sơn sẽ giải quyết mọi yêu cầu,
vấn đề, khó khăn trong sản xuất mà Khách
hàng gặp phải

Đối tác tin cậy của nhiều công ty lớn trong và ngoài nước
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SẢN XUẤT
NĂNG LỰC 

Ti Gia có nhà xưởng và kho diện tích hơn 7200m² tọa lạc
tại Tân Uyên, Bình Dương
Văn phòng và showroom diện tích hơn 600m² tại Quận 12,
TP.HCM
Hệ thống đại lý chính thức hơn 35 cửa hàng lớn nhỏ tại
khắp các tỉnh, và 2 chi nhánh chính khu vực miền Bắc và
miền Trung chuyên phân phối sơn bột tĩnh điện

Năng lực sản xuất khoảng hơn 8500 tấn/năm, trong đó phần sơn bột tĩnh
điện và sơn kẽm chiếm 3500 tấn/năm

Phân xưởng sơn gỗ - sơn kẽm
gồm có 6 máy trộn,  3 máy nghiền
Phân xưởng sơn bột tĩnh điện
gồm có 6 dây chuyền sản xuất với
tầng suất hoạt động hơn 12
tiếng/ngày

Thiết bị kiểm tra chất lượng nhập
khẩu, nhằm hướng đến tiêu
chuẩn chất lượng bền vững cho
từng sản phẩm



SẢN XUẤT
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CHẤT LƯỢNG
KIỂM SOÁT 

 Tủ soi màu Thiết bị đo màu Đo độ dày màng sơn

Đo độ bóng màng sơn Kiểm tra độ va đập Kiểm tra độ cứng màng sơn

Kiểm tra độ bám dính Súng phun sơn mẫu



BẰNG KHEN
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CHỨNG NHẬN



THANK YOU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Với cơ sở hạ tầng trên và nguồn năng lực của Công Ty TI GIA. Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản
xuất sơn, chúng tôi hi vọng rằng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng trong và ngoài nước
với phương châm hợp tác cùng “Thắng”. Chúng tôi tin tưởng rằng Quý khách hàng đến với chúng tôi
sẽ luôn luôn nhận được những gì có lợi nhất để cùng nhau phát triển.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng, Đối tác của sơn TI GIA!

(028)37.010.999 – 54.476.560 – 090.831.9896

sontigia@gmail.com

www.sontigia.com - www.sontinhdientigia.com

819A Hà Huy Giáp, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP.HCM

Tân Hiệp 18, KP. Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương


