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Thiết bị phòng tắm, nhà bếp tiêu chuẩn Châu ÂuThiết bị phòng tắm, nhà bếp tiêu chuẩn Châu ÂuThiết bị phòng tắm, nhà bếp tiêu chuẩn Châu Âu



CÔNG TY CỔ PHẦN EUROLIFE VIỆT NAM được thành lập tháng 1 năm 2010 
                  ( Tiền thân : Công ty TNHH-MTV Đạt Đại Phú Lộc ) 
Với các sản phẩm chính là sen vòi Chậu rửa chén Inox, bồn cầu sứ, tủ Lavabo, thiết bị vệ sinh và 
phụ kiện với thương hiệu EUROLIFE.
Những năm đầu thành lập, hoạt động chính là thương mại với qui mô nhỏ và đơn giản. Trải qua một 
thời gian dài xây dựng và phát triển, với những cố gắng nổ lực không ngừng của đội ngũ CBCNV 
kết hợp với việc nghiên cứu và nâng cao chất lượng sản phẩm. CÔNG TY CỔ PHẦN EUROLIFE 
VIỆT NAM đã phát triển vượt bậc, dẫn đầu trong sản xuất, lắp ráp và cung cấp các dòng sản phẩm 
Sen vòi, Chậu rửa inox, Thiết bị vệ sinh và phụ kiện. Các sản phẩn EUROLIFE đều được sản xuất 
với tiêu chuẩn của Châu Âu như:
SEN VÒI :
   ● Tỉ lệ đồng trong sản phẩm đạt tối thiểu từ 59 đến 61%. Bề mặt được xi mạ 3 lớp. Với 2 lớp 
Niken dày 10 micro và 0.3 micro Chrome, nên có độ sáng bóng cao và không bị dính kết vết bẩn. 
   ● Các sản phẩm EUROLIFE đều được trải qua bài kháng Acid 120 giờ để đảm bảo nước xi mạ 
không bị mờ xỉn trong thời gian dài. 
   ● Lõi Catridge với đĩa xoay được làm bằng Ceramic lên có tuổi thọ cao, chịu được áp lực nước 
lớn (04 kg) và được thử bằng máy đtạ 160.000 lần, tương ứng với 30 lần sửa dụng trên 1 ngày trong 
suốt 15 năm liên tục.
   ● Đầu vòi được thiết kế độc đáo, tạo bọt trong dòng chảy giúp không bắn và tiết kiệm nước.
   ● Tất cả các sản phẩm đều được test kiểm tra, nhằm phát hiện những lỗi nhỏ nhất trước khi đóng 
gói.
  SỨ VỆ SINH :
 ● Bồn cầu sứ của Eurolife đều được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và được nung ở nhiệt độ 1280 
độ C và được phủ men Nano kháng khuẩn. Bồn cầu và thiết bị sứ đều được kiểm tra một cắt khắt khe
nhất cho ra các sản phẩm sứ hoàn hảo.
CHẬU RỬA CHÉN :
 ●  Các loại chậu rửa chén của Eurolife đều được sản xuất từ Inox SUS 304 nguyên chất, không Chì
(Pb) an toàn cho người sử dụng. Chậu được dập nguyên tấm với độ chính xác cao, cùng các chi tiết
gia công tỉ mỉ, mang lại những sản phẩm hoàn hảo.
● Các sản phẩm của Eurolife đều được Quatest 3 chứng nhận
●  Tiêu chí : Sản xuất sản phẩm với chất lượng thật, giá trị thật . Các sản phẩm của Eurolife đều được
làm từ các vật liệu an toàn cho sức khỏe người sử dụng, thân thiện với môi trường.
Các chất liệu được Eurolife sử dụng cho sản xuất sen vòi và phụ kiện như : Đồng H61 ( Theo tiêu 
chuẩn Châu Âu). Inox SUS 304 nguyên chất được đánh bóng. Các dòng sản phẩm như tay sen hay 
xịt vệ sinh đều được sản xuất từ nhựa ABS nguyên sinh, an toàn và bền bỉ.

Với kinh nghiệm, sự đúc kết và ngày càng hoàn thiện sản phẩm, Eurolife khao khát mang lại cho
người tiêu dùng những sản phẩm hoàn hảo với chất lượng vượt trội. 

Eurolife vinh hạnh được mang tới cho tổ ấm Việt sự tiện nghi và sang trọng !
Eurolife Cuộc sống Châu Âu cho ngôi nhà Việt !
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SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NHÃN HIỆU “ EUROLIFE” ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ 
TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Nhãn hiệu “ Eurolife ” chính thức được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ vào ngày 15/01/2020

với các nhóm sản phẩm như : Sen vòi, chậu rửa, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, sản phẩm gia dụng, 

phụ kiện phòng tắm, các loại van nhựa và máy bơm dân dụng, máy lạnh, quạt điều hòa ...

Số bằng chứng nhận : 342604

Ngoài ra Logo của Eurolife cũng được đăng ký Bản quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả cấp 

ngày 05/03/2014.

Số bằng : 6219/2016/QTG

Trang 03
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SẢN PHẨM CHÍNH

Sản phẩm mang thương hiệu Eurolife bao gồm : Sen vòi, chậu rửa Inox, Bồn cầu sứ, tủ chậu 
Lavabo, phụ kiện phòng tắm và nhà bếp, các linh kiện vật tư lắp đặt cho nghành nước, van 
PVC dùng cho đường ống nước ...

SEN VÒI CHẬU RỬA CHÉN

THIẾT BỊ SỨ TỦ CHẬU LAVABO



 
  

    

 
     

   

 
 

 

 

 

 

   

 
 

Công ty Cổ phần Eurolife Việt Nam
( Tiền thân là Công ty TNHH-MTV Đạt Đại Phú Lộc)
Trụ sở chính: 789/46 Tỉnh lộ 43 Khu Phố 5, Phường Tam Bình, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0309592552
Điện thoại : 028 540 03 537 - 028 372 95 710 - 08 88 190 901 - Fax: 028 540 30 537
Website : www.eurolife.vn                                                                                                                                                     
Chi nhánh 1 : Công ty Cổ phần Eurolife Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ : Lô G2, Ô 32, KDC Vĩnh Phú 1, P.Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh 2 : Xưởng lắp ráp - kho hàng
Địa chỉ : 729/3 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Tp.Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Eurolife Việt Nam, được thành lập theo hình thức Công ty Cổ Phần. Hoạt động 
tuân thủ theo luật doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. 
Công ty Cổ phần Eurolife Việt Nam được thành lập và kinh doanh theo chứng nhận đăng ký 
số : 0309592552 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 06/01/2010.
Công ty Cổ phần Eurolife Việt Nam có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại các 
Kho bạc nhà nước và các Ngân hàng nhà nước theo quy định của Pháp luật.
Công ty Cổ phần Eurolife Việt Nam với các chức năng kinh doanh chính : 
* Sản xuất , lắp ráp và phân phối thiết bị vệ sinh, buôn bán Vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
* Sản xuất máy bơm, máy nén , vòi và van nước.
* Sản xuất, lắp ráp các thiết bị vệ sinh, đồ dùng gia đình như móc treo quần áo, móc treo giấy vệ 
sinh, 
giá đựng ly cốc, khay kệ Inox, kiếng và các loại ống dẫn.

Vốn điều lệ : 10.000.000 VNĐ ( Mười tỷ đồng)
Tên Ngân hàng giao dịch: 
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn
Số tài khoản : 10 13 59 65 02
Mã số thuế :    03 09 59 25 52
Đại diện trước pháp luật : Ông Nguyễn Đạt Tuân
Chức vụ : Tổng Giám đốc

I - TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC
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1- Tầm nhìn:
Từng bước xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Eurolife trở thành nhà sản xuất và cung cấp 
các sản phẩm thiết bị vệ sinh hàng đầu tại Việt Nam.
Chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức. Tiên tiến về công nghệ sản xuất.
2- Sứ mệnh:
Tạo lập và bảo vệ giá trị bền vững cho đối tác, cho khách hàng dựa trên chất lượng sản phẩm. 
Công khai về tài chính , đảm bảo về chất lượng, chu đáo về hậu mãi.
3- Mục tiêu : 
Xây dựng thương hiệu Eurolife thành một thương hiệu mạnh trên thị trường Việt Nam. 
Trao dồi kỹ năng kiến thức, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của đối tác, khách hàng.
Thiết lập nhà máy sản xuất riêng tại Việt Nam trước năm 2025.
Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối phủ rộng khắp 63 tỉnh, thành 
phố của Việt Nam. Phát triển thị trường Đông Dương và Asian.

II - TẦM NHÌN, SỨ MỆNH  VÀ MỤC TIÊU

III- TRIẾT LÝ KINH DOANH

  

 

 

 

TÂM

TÍN

NGHĨA

ĐỨC

Lấy Tâm - Tín - Nghĩa - Đức làm kim chỉ nam trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm.

Dùng Tâm để phát triển, hoàn thiện và sản xuất sản phẩm. Sản phẩm phải 
đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Lấy sự hài lòng 
của khách hàng về  sản phẩm - dịch vụ làm trọng tâm.

Tuyệt đối giữ uy tín với khách hàng và đối tác. Lấy chữ Tín làm trọng, nâng
cao mối quan hệ với khách hàng, hệ thống và đối tác.

Lấy Nghĩa để phát triển thị trường, tạo mối quan hệ sâu rộng. Thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và Xã hội. 

Lấy Đức trong kinh doanh để xây dựng một nền móng, giá trị, tốt đẹp và 
bền vững. Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội, 
coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội. 
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Đại diện công ty lên nhận kỷ niệm chương của chương trình

Ngày 30/05/2011 sản phẩm sen vòi mang thương hiệu Eurolife do công ty TNHH-MTV Đạt Đại 
Phú Lộc sản xuất và lắp rắp đã được Liên hiệp và các Hội khoa học Việt Nam chứng nhận và trao: 
"HUY CHƯƠNG VÀNG HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO - PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ"
Kỷ niệm chương được trao cho đại diện công ty TNHH-MTV Đạt Đại Phú Lộc trong chương trình: 
Những sản phẩm dịch vụ tiêu biểu vì sức khoẻ cộng đồng năm 2011.

Ngày 23/12/2011 Thương hiệu Eurolife vinh dự lọt vào 
TOP 500 Sản phẩm - Dịch vụ hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn. 
Chương trình được khảo sát và tổ chức bởi bộ Ngoại Giao, trường Đại Học Thương Mại, Hiệp hội 
doanh nghiệp vừa và nhỏ.

THÀNH TỰU  - CHỨNG CHỈ SẢN PHẨM
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Sản phẩm Eurolife đạt tiêu chuẩn về chất liệu và nằm trong ngưỡng an toàn cho sức khoẻ của người 
sử dụng. Chất liệu của sản phẩm được phân tích và kiểm tra tại Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3).

                   
                  

* Kết quả kiểm tra cho mẫu củ sen nóng lạnh Eurolife.

* Kết quả kiểm tra cho mẫu sen bộ tắm đứng nóng lạnh Eurolife.

       

QUATEST 3
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* Kết quả kiểm tra cho mẫu vòi Lavabo nóng lạnh Eurolife.

* Kết quả kiểm tra cho mẫu tủ gương Eurolife
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BẢNG PHÂN TÍCH, SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - DỊCH VỤ 
CỦA SẢN PHẨM EUROLIFE VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Đánh giá, bình chọn dựa trên cơ sở dữ liệu của số người tham gia bình chọn 3 miền Bắc, 
Trung, Nam do Bộ Ngoại Giao, Bộ Công Thương, Uỷ ban Quốc Gia Về Hợp Tác Kinh Tế 

Quốc Tế, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đại Học Thương Mại tổ chức thực hiện.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂUDỰ ÁN TIÊU BIỂUDỰ ÁN TIÊU BIỂU
Thương hiệu Eurolife của Công ty Cổ phần Eurolife Việt Nam đã xây dựng và kiến tạo được 
niềm tin bằng chất lượng sản phẩm và phương án làm việc hiệu quả với các đối tác. Các sản 
phẩm của Eurolife được hoàn thiện bằng chất lượng, giá trị thật và chế độ hậu mãi vượt trội. 
Bằng sự nổ lực phấn đấu và không ngừng nghiên cứu để tiến bộ, các sản phẩm của Eurolife đã 
được rất nhiều dự án, nhà thầu xét chọn là thương hiệu cung cấp cho các dự án trọng 
điểm trên cả nước.

1 - NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST - VINGROUP

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, Huyện cát Hải, TP. Hải Phòng
Chủ đầu tư : Tập đoàn Vingroup
Diện tích : 500 nghìn m² trong tổng số 335 ha của toàn tổ hợp,
Nhà máy sản xuất ô tô VinFast là hạng mục quang trọng nhất của tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy 
điện VinFast, được khởi công vào ngày 2/9/2017. Được xây dựng trên diện tích hơn 500 nghìn m² 
trong tổng số 335 ha của toàn tổ hợp, đáp ứng xu thế công nghệ 4.0 -Nhà máy sản xuất ô tô VinFast 
đạt quy mô và độ hiện đại hàng đầu thế giới.
Các sản phẩm Eurolife đã cung cấp : Hố ga thoát sàn, cầu chắn rác và phụ kiện,...
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2- HỆ THỐNG NHÀ HÀNG VINPEARL
Nhà hàng Vinpeal - Phú Quốc
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Chủ đầu tư : Tập đoàn Vingroup
Diện tích: 
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp : (Đã hoàn thành)
Van, vòi rửa chén nóng lạnh cho hệ thống nhà hàng, Vòi xịt rửa, vòi xịt vệ sinh, dây cấp nước  
và các phụ kiện liên quan ....

Chủ đầu tư : Tập đoàn Vin Group
Địa chỉ : Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
Thông tin dự án: Diện tích 23ha, xây dựng theo các tiêu chuẩn QS 5 sao
Vật tư thiết bị Eurolife cung cấp: ( Đã hoàn thành ) 
Vòi Lavabo nhấn hơi tự động  và các phụ kiện liên quan,...

3- TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ VIN UNIVERSITY 
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4- DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP RIVA PARK
Khu căn hộ - Thương mại văn phòng và Dịch vụ
Địa chỉ : 504- Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin dự án: Nhà thầu thi công : Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Hoà Bình
Diện tích đất xây dựng : 4.784 m² - Số căn : 320 căn - Số tầng: 18 tầng
Vật tư thiết bị Eurolife cung cấp : ( Đã hoàn thành )
Sen vòi, bộ sen tắm đứng, vòi Lavabo, Co thoát nước, thoát sàn, dây cấp nước, vòi xịt vệ sinh, 
chậu rửa chén Inox, thiết bị Lavabo sứ và các phụ kiện liên quan ...

5- DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP VIVA RIVERSIDE
Khu căn hộ - Thương mại văn phòng và Dịch vụ
Địa chỉ : 1472 Võ Văn Kiệt - P.13 - Q.6 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin dự án: Nhà thầu thi công: Công ty Cổ Phần Xây dựng và kinh doanh Địa Ốc Hoà Bình
Diện tích đất xây dựng: 7.466 m² - 567 căn - Số tầng: 26
Vật tư thiết bị Eurolife cung cấp: ( Đã hoàn thành ) 
Sen vòi, bộ sen tắm đứng, vòi Lavabo, Co thoát nước, thoát sàn, dây cấp nước, vòi xịt vệ sinh, 
chậu rửa chén Inox, thiết bị sứ và các phụ kiện liên quan,...
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6- DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP HABITAT - KCN VIETSING

Chủ Đầu Tư Singapore: Liên doanh giữa Tập đoàn Singapore Sembcorp Gateway 
Đơn Vị Phát Triển: VSIP, Sembcorp Group Singapore, MC Development Asia, BIDV, Vietcombank,…
Đơn vị giám sát & thi công: Tập đoàn đa quốc gia Apave.
Vị Trí: Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp : (Đã hoàn thành)
Van, vòi rửa chén nóng lạnh, chậu rửa chén Inox ....

7- DỰ ÁN ECO XUÂN
Chủ đầu rư dự án: Tập Đoàn SP Setia Berhad Malaysia
Vị trí dự án: QL13 ( Ngay BV Quốc Tế Miền Đồng và Lotte Mart)
Tổng diện tích toàn khu dự án sinh thái EcoXuan: 108,000 m²
Tổng diện tích dự án: 12,389 m²
Tổng diện tích sàn xây dựng: 75,377 m²
Mật độ xây dựng: chiếm 35%, Quy mô dự án : Tổng 740 căn hộ, gồm 3 khối chung cư cao cấp 23 tầng.
Các sản phẩm Eurolife đã cung cấp : Vòi sen, vòi lavabo, vòi xịt vệ sinh, hố ga thoát sàn, dây cấp nước...
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8- DỰ ÁN NHÀ MÁY TẬP ĐOÀN NIDEC NHẬT BẢN

Nhà máy tại Việt Nam: Lô I1-N2, Khu công nghệ cao , Phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM
Chủ đầu tư : Tập đoàn NIDEC - Nhật Bản
Quy mô dự án: 13000m2 (2 phân xưởng)
Sản phẩm cung cấp: Hệ thống vòi cảm ứng tự động
Eurolife được chọn là thương hiệu cung cấp, thay thế cho toàn bộ các nhà máy, phân xưởng của Tập 
đoàn Nidec tại khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức hiện tại và các thời điểm theo định kỳ thay thế.

9- BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC SHING MARK
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
Tổng vốn đầu tư : 200.000.000 USD (Hai trăm triệu đô la mỹ).
Với quy mô: 1.500 (giường bệnh)
Chủ đầu tư : Tập đoàn Shing Mark (Đài Loan)
Hợp tác với BV Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh về kỹ thuật khám chữa bệnh.
Vật tư thiết bị Eurolife cung cấp: (Đã hoàn thành)
Vòi, van Lavabo cảm ứng, dây cấp nước và phụ kiện liên quan.



10- CÔNG TY HUTAMAKI - PHẦN LAN
Chủ đầu tư : Tập đoàn Hutamaki - Phần Lan. Nhà xưởng sản xuất, khu hành chính văn phòng
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Số 22, Đường Số 8,  Thuận An,  Bình Dương
Diện tích nhà máy : 18,000 m² - Tổng đầu tư 20 triệu Euro
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp : (Đã hoàn thành)
Van, vòi Lavabo cảm ứng, dây cấp nước các thiết bị liên quan

11- CÔNG TY DYNAPLAST PACKAGING INDONESIA
Chủ đầu tư: Tập đoàn Dynaplast - Indonesia - Nhà xưởng sản xuất, khu hành chính văn phòng
Địa chỉ : 20, Đường số 8, Khu Công Nghiệp VSIP, Huyện Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Diện tích nhà máy: 15,000 m² - Tổng đầu tư 10 triệu USD
Vật tư, thiết bị Eurolife đã cung cấp : (Đã hoàn thành) 
Van, vòi Lavabo cảm ứng, dây cấp nước và các thiết bị liên quan
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12- NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XK QUANG HIẾU

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu. Nhà xưởng sản xuất, khu hành chính văn phòng
Địa chỉ : Đường số 4, Lô 2, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam
Diện tích nhà máy: 11,000 m² - Vốn đầu tư : 3 triệu USD
Vật tư, thiết bị Eurolife đã cung cấp : 
Van, vòi Lavabo cảm ứng, dây cấp nước và các thiết bị liên quan....

13- SWANBAY ĐẠI PHƯỚC
Vị trí dự án: Bán đảo Đại Phước, giáp Quận 2 và Quận 9
Chủ đầu tư: Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD)
Tổng diện tích: 200ha
Quy mô: 21 Dinh thự, 61 Biệt thự, 184 Biệt thự song lập, 130 nhà phố cùng nhiều khu tiện ích khác
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp: Phao cơ và các phụ kiện liên quan....

EUROLIFE CUỘC SỐNG CHÂU ÂU CHO NGÔI NHÀ VIỆTTrang 17



14- ANABELA RESORT- 4 STAR

Resort - Khu nghỉ dưỡng
Địa chỉ : 42 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Diện tích : 4,000 m² với 60 phòng
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp : 
Sen vòi,bộ sen tắm đứng, vòi Lavabo, giá treo khăn và các phụ kiện liên quan....

15- PARACEL HOTEL - 4 STAR
Khách sạn 4 sao 
Địa chỉ: 204 Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 19 tầng với 165 phòng
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp : (Đã hoàn thành)
Hố ga thoát nước cho phòng tắm và phụ kiện.
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116-HALONG DREAM HOTEL-4STAR

Khách sạn Ha Long Dream là một trong những khách
 sạn 4 sao đầu tiên taị Hạ Long thuộc tập đoàn Geleximco. 
Tọa lạc tại vị trí trung tâm : số 10 đường Hạ Long, 
phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh – là nơi vui 
chơi giải trí sầm uất bậc nhất tại khu du lịch Bãi Cháy.
Diện tích gần 5.000m², bao gồm 16 tầng với 184 phòng
khách sạn sang trọng. 
Mức đầu tư : 15 triệu USD, Hạ Long Dream được đầu tư 
đầy đủ hệ thống nhà hàng, phòng 
họp, phòng thể thao, bể bơi, hệ thống phòng chăm sóc sức
 khỏe – vật lý trị liệu...
Vật tư, thiết bị Eurolife cung cấp : (Đã hoàn thành)
Bồn cầu sứ và phụ kiện

VI - MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
Với hệ thống hơn 1000 đại lý và nhà phân phối, trải đều và rộng khắp các vùng miền, Eurolife đang xây 
dựng và chiếm lĩnh thị trường bán lẻ truyền thống trên cả nước. Với phương châm:  Tất cả vì quyền lợi 
khách hàng , mang đến giá trị đích thực cho cuộc sống. Eurolife không ngừng phấn đấu, phát triển và mở 
rộng thị trường trên cả nước. Từ miền Tây Nam Bộ cho đến các vùng sâu Tây Nguyên, miền Trung hay 
miền Bắc, hệ thống phân phối của Eurolife đều có mặt để phục vụ và phát triển.
Ngoài ra, Eurolife có hệ thống phân phối nhượng quyền tại Vương quốc Cambodia với hơn 200 nhà phân 
phối cùng 2000 đại lý bán, phát triển mạnh mẽ.
 

VII - ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Ngoài các đại lý bán lẻ truyền thống, Eurolife còn hợp tác cùng nhiều đối tác có quy mô toàn cầu như: 
Recess (Germany), Lotte (Korea), Big C (France), Kohnan (Japan), ACE (USA) ....
Hiện tại, các sản phẩm của Eurolife được nhiều kênh truyền hình lớn, uy tín trong nước hợp tác và phân 
phối sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng như : HTV CO.OP, CO.OP Home shoping..v..v…
Các đối tác thương mại và truyền thông uy tín như: hệ thống bán lẻ sản phẩm của Vingroup, Lotte, 
Garena (Singapore)
Eurolife trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế như : 
Vin Group,  BIM Group, Hòa Bình, Kohnan ( Japan), ACE (USA), Điện Máy Xanh ...
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789/46 Tỉnh Lộ 43, P. Tam Bình,
TP. Thủ Đức, TPHCM eurolife.com.vn

eurolife.vn 08 88 190 901
0949 800 830

THÔNG TIN LIÊN HỆ


