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ABOUT US
VỀ CHÚNG TÔI

About usVỀ CHÚNG TÔI

Thành lập vào năm 2001, Công ty  Điện 
hoa toàn cầu  Việt Pháp Sau 20 năm phát 
triển vững mạnh và  mạng lưới phủ chu 
toàn rộng khắp trên cả nước và hơn 150 
quốc gia trên toàn cầu . Là thành viên 
chính thức thứ 280 của Hiệp hội hoa Thế 
giới (Interflora), chúng tôi luôn được đi 
trước dẫn đầu với nhưng phong cách hoa 
SANG – SÀNH – NGHỆ THUẬT , với phần 
mềm quản lý mạng lưới và hệ thống hiện 
đại phù hợp thời buổi công nghệ mới . 
Nhờ thế mạnh nổi trội trên công ty Điện hoa 
toàn cầu  Việt Pháp, được sự ủy thác chăm 
sóc khách hàng của các tập đoàn lớn Việt 
Nam như : Huyndai – Toyota- Panasonic – 
FPT – Dulux … và hàng trăm Tổng công ty 
và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tự hào chúng tôi công ty Điện hoa Toàn 
cầu Việt Pháp (www.hoa.vn) : Luôn góp 
phần vào thành công của doanh nghiệp.
Những thế mạnh về công nghệ mạng lưới  
đó chính là điều  làm nên thành công của 
Điện hoa Việt Pháp (www.hoa.vn)

Năng lực chuyên môn
Điện hoa Việt Pháp cung cấp đa dạng 
các dịch vụ liên quan đến hoa tươi trang 
trí bao gồm: Hoa chúc mừng, hoa chia 
buồn, hoa sự kiện, cây xanh trang trí sân 
vườn ban công, hoa lan hồ điệp trồng 
theo công nghệ mới…
Trong bất kì lĩnh vực nào, Điện hoa Việt 
Pháp cũng không ngừng học hỏi, sáng 
tạo để tạo nên cho mình một phong 
cách riêng và ứng dụng phong cách đó 
để làm hài lòng mọi khách hàng. Bên 
cạnh đó, Điện hoa Việt Pháp áp dụng 
nhiều công nghệ và giải pháp tiên tiến 
giúp khách hàng giảm chi phí, tăng hiệu 
quả hoạt động.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên
Sự thành công của Điện hoa Việt Pháp 
được tạo nên từ chất lượng dịch vụ hoàn 
hảo với giá thành hợp lý và một đội ngũ 
nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp.Với 
tiêu chí tập trung vào con người, Điện hoa 
Việt Pháp luôn coi trọng việc nâng cao 
trình độ chuyên môn và quản lý cho đội 
ngũ cán bộ, nhân viên của mình.
Ban giám đốc của Điện hoa Việt Pháp 
bao gồm những kỹ sư, cử nhân kinh tế, tài 
chính cùng nhiều cộng tác viên là các 
chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, bài trí 
hoa như: nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng, 
nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu… Tất cả những 
thành viên gắn bó với Điện hoa Việt Pháp 
đều là những người đã đã có kinh nghiệm 
về kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm 
và đáp ứng tốt khi công việc đòi hỏi 
cường độ làm việc cao, bảo đảm làm chủ 
được các tình huống khó xử, đem tới cho 
khách hàng sự hài lòng cao nhất.



CÔNG TY
THÔNG TIN

Công tyTHÔNG TIN

Công ty TNHH Điện hoa toàn cầu Việt 
Pháp (VP FLOWER CO., LTD)
Địa điểm trụ sở : 15 ngõ 65 Phạm Ngọc 
Thạch , quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật của công 
ty : Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm 
Giám đốc  Ngô Thị Hồng An
CMTND : 001170005057 cấp ngày 
21/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 
DLQG về dân cư
Mã số doanh nghiệp : 0101119611
(Đăng kí lần đầu ngày 26/3/2001
Đăng kí thay đổi lần 6 : 26/3/2013)
Số đăng kí kinh doanh : 0101119611
Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu số 
131136 do cục sở hữu trí tuệ cấp theo 
quyết định số: 16845/QĐ-SHTT, ngày 
5/8/2009



GIẤY PHÉP 
KINH DOANH

Kinh doanhGIẤY PHÉP



VisionTẦM NHÌN

*Trở thành công ty cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ về hoa số 1 Việt Nam
• Có nền tảng công nghệ giúp hoàn 
thiện quy trình quản lý và bán hàng: 
Từ cung cấp giống cây, thu mua 
sản phẩm nguyên liệu và phân phối 
đến khách hàng.

VISION



MissionSỨ MỆNH

MISSION
SỨ MỆNH

*Đối với khách hàng: Hoa.vn – Lan toả 
yêu thương, với mong muốn người 
người yêu hoa- nhà nhà có hoa.
• Đối với người trồng hoa – bán hoa:
Hoa.vn mang sứ mệnh giúp cho những 
người làm nghề hoa có thu nhập ổn 
định, phát triển bền vững.
• Đóng góp phát triển ngành hoa trở 
thành một ngành kinh tế mũi nhọn 
trong phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao.



Đạt đượcTHÀNH TỰU

THÀNH TỰU
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
CỦA ĐIỆN HOA VIỆT PHÁP

MỘT SỐ 

Gia nhập Hiệp 
hội Hoa Thế giới 
Interflora, thành 
viên số 280

2005
Thành lập

2001 2006
Trang chủ 
https://hoa.vn 
chính thức hoạt 
động

2008
Trở thành doanh nghiệp đầu tiên 
cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp 
“Chăm sóc khách hàng của khách 
hàng” sau thời gian chăm sóc  năm 
tệp  hơn 10.000 khách hàng thân thiết 

2010
Đóng góp vào 02 sự kiện lớn của 
Thủ đô: ghi dấu ấn trong Lễ hội Phố 
hoa Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
với tác phẩm tạo kết Khuê Văn Các 
từ 2500 bông cúc vàng; 

2016
Tham gia từ bước xây dựng kế 
hoạch, góp phần trang trí; đưa 
dự án của UBND TP Hà Nội hình 
thành không gian Phố đi bộ 
xung quanh Hồ Hoàn Kiếm

2017
Kết hợp với Bộ KH CH hoàn 
thành dự án đưa sản phẩm 
hoa lan mini hồ điệp thơm 
vào thị trường; ứng dụng 
công nghệ cao vào trồng 
và phát triển giống hoa này 
tại Việt Nam.

Vươn tầm phủ sóng 
dịch vụ trang trí 
hoa cưới sang 
Châu Âu

2018

2019
Khởi tạo chuỗi video đào 
tạo nghề hoa online, tiến 
tới hoàn thiện nền tảng 
đào tạo nghề e-learning 
cho hơn 500 shop hoa trên 
cả nước 

2021
Trên lộ trình hoàn thiện 
số hóa doanh nghiệp 
một cách toàn diện.



Sử dụngNGUYÊN LIỆU

SỬ DỤNG
NGUYÊN LIỆU

Hoa chất lượng A+
Hoa tươi lâu có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng
Phụ kiện đi kèm đa dạng
Vật tư sử dụng độc đáo



CHU TOÀN
DỊCH VỤ

Sự thành công của Điện hoa Việt Pháp 
được tạo nên từ chất lượng dịch vụ hoàn 
hảo với giá thành hợp lý. 
Có một mạng lưới chu toàn rộng khắp 
Toàn trình cung cấp hoa tới trung tâm 
63/63 tỉnh thành trên cả nước 2 giờ. Điện 
hoa đi quốc tế 48 giờ.
Quan trọng nhất có một đội ngũ nhân 
viên nhiệt tình, chuyên nghiệp không 
ngừng học hỏi.

Chu toànDỊCH VỤ



Tuân thủNGUYÊN TẮC

TUÂN THỦ
NGUYÊN TẮC

VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Coi cạnh tranh lành mạnh là động 
lực phát triển kinh doanh bền vững

VỚI ĐỐI TÁC
Tôn trọng và hợp tác trên tinh thần 
đôi bên cùng có lợi.
Giữ chữ tín, chú trọng xây dựng và 
phát triển quan hệ hợp tác bền 
vững

VỚI ĐỒNG NGHIỆP
Đoàn kết, tôn trọng, thân thiện với 
đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ và 
hết mình hỗ trợ đồng nghiệp khi gặp 
khó khăn

Hoa luôn phải đẹp, phong cách trang trí 
sang trọng giá thành hợp lý nhu cầu của 
khách hàng.

VỚI KHÁCH HÀNG
Giữ chữ tín, luôn có thái độ thân 
thiện, tôn trọng và luôn lắng nghe 
để hiểu về nhu cầu của khách hàng, 
cân bằng mọi lợi ích của khách 
hàng với lợi ích của công ty



Thân thiếtKHÁCH HÀNG

THÂN THIẾT
KHÁCH HÀNG



Tổ chức bộ máySƠ ĐỒ

TỔ CHỨC BỘ MÁY
SƠ ĐỒ

GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VĂN PHÒNGCHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG ĐIỀU PHỐI ĐIỆN HOA THỢ HOA

TỔ VẬN CHUYỂN



Dịch vụSẢN PHẨM

DỊCH VỤ
SẢN PHẨM

Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của 
các Doanh nghiệp với số lượng lớn 
(hàng nghìn Khách hàng/ngày); sự 
kiện Doanh nghiệp, Nhà nước (A-Z); 
mạng lưới điện hoa 63/63 tỉnh và 150 
quốc gia toàn cầu.



Sản phẩm dịch vụHÌNH ẢNH

SẢN PHẨM
DỊCH VỤ

HÌNH ẢNH
Đại lễ phật đản

Phố hoa Lý Thái Tổ Bạch Đằng Giang 2021



hoa cưới

HOA CƯỚI
Hoa cầm tay cô dâu Hoa cưới 

cầm tay cô dâu
Hoa xe cưới 

VPXC02

Hoa xe cưới 
VPXC03

Tiệc cưới đỏ Tiệc cưới trắng



hoa chúc mừng

HOA
CHÚC MỪNG

Hoa chúc mừng 
VPHCM1007213000

Hoa chúc mừng 
VPHCM2409212500

Sky Blue 
VPBH2010213000

Bình hoa bàn 
VPLB2107211000

An Lành 
VP11052000

Lẵng hoa để bàn 
VPHD2007211500



hoa hội nghị

HOA
HỘI NGHỊ

Hoa bàn hội nghị 
VPLB140721500

Hoa bục phát biểu Hoa hội nghị 
VPHN210621600

VPHB1906211000 VPHB190621700 Giỏ hoa bàn 
VPLB1207211500



hoa quốc tế

HOA
QUỐC TẾ

Hong Kong 12 Stems 
Orchid Plant VPC 12686

Hong Kong 5 Stems 
Orchid Plant VPC 5368

Japan Mother's Day 
Gratitude Pink & Red 

Arrangement VPLG 2200

Japan Mother's Day 
popular hand-tied with 

carnations VPB 1963

Japan Mother's Day Pretty 
hand-tied bouquet 

in pink VPB 2006

New Zealand Duchess 
VPLG 2061



hoa chia buồn

HOA
CHIA BUỒN

Hoa chia Buồn
VPHT28191500

Hoa Chia Buồn 
VPHT28192000

Thành kính phân ưu
HT2663000

Hoa tang trọn gói Hoa tang truyền thống Hoa Chia Buồn



hoa sự kiện

HOA
SỰ KIỆN

Mừng ngày báo chí 
cách mạng Việt Nam 21/6

Phố hoa kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long Hà Nội

Hội nghị hợp tác 
tiểu vùng Mê Công 

mở rộng GMS6

Sự kiện VICEM kỷ niệm 89 năm 
ngày truyền thống 

ngành Xi măng

Đại hội đảng bộ 
Khối DNTW

Tự hào một dải biên cương



Thanh you!

024 399 11088 hoa.vn dienhoa@hoa.vn
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