TRÂN TRỌNG
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !
FENNIK xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi làm
đối tác đồng hành trên công cuộc xây dựng thương hiệu!

CONTACT US
091 334 56 83
support@fennik.vn
fennik.vn
số 14/90 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hà Nội

HỒ SƠ
NĂNG LỰC

GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ FENNIK
Fennik lấy nguồn cảm hứng từ Phượng Hoàng Lửa, vua của các loài chim cao quý. Trong truyền
thuyết Phương Đông từ thời Bàn Cổ, Phượng Hoàng Lửa tham gia kiến tạo vũ trụ và tỏa sáng các
phẩm chất cao quý, Phượng Hoàng được xem là sự liên kết thế giới giữa con người và Thần.
Phượng Hoàng Lửa không chỉ tỏa sáng vẻ đẹp rực rỡ chói lọi, mà còn là biểu tượng cho sự tự tái sinh,
tái cấu trúc ngày nay.
Trước khi tái sinh, Phượng Hoàng Lửa sẽ trải qua quá trình tự thanh lọc đau đớn loại bỏ những cái
không phù hợp trong hàng ngàn năm. Và rồi, từ trong ngọn lửa tái cấu trúc đó, Phượng Hoàng Lửa hồi
sinh một chu kỳ sống mới mạnh mẽ, tươi đẹp hơn.
Với tinh thần Fennik bất diệt, tái cấu trúc, tái sinh tạo nên những điều tốt đẹp hơn. Chúng tôi mong
được đồng hành cùng quý vị kiến tạo thành công những vẻ đẹp tuyệt vời đó.
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05 QUY TRÌNH VẬN HÀNH
FENNIK là đơn vị chuyên sản xuất và thiết kế đồng phục cao cấp dành cho các doanh
nghiệp, nhà hàng, trường học, đội nhóm, thương hiệu Việt Nam. Được thành lập dựa trên
nền tảng hình thành và phát triển 10 năm của Tổng Công ty may mặc ModaViet, thương
hiệu FENNIK ra đời với mục tiêu nâng tầm giá trị thương hiệu Việt. FENNIK hội tụ đủ các
nhân tố hoàn hảo để góp phần kiến tạo nên hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, độc đáo
nhất cho mỗi doanh nghiệp Việt Nam: đội ngũ thiết kế với tư duy sáng tạo hợp thời, luôn
cập nhật các xu hướng mới nhất; đội ngũ tư vấn nhiệt tình, tận tâm, đã có kinh nghiệm
nhiều năm trong ngành may mặc; đội thợ may lành nghề, cùng công nghệ sản xuất tân
tiến với năng lực sản xuất lớn, đã được tin tưởng bởi nhiều đối tác lớn nhỏ trên khắp cả
nước.

SỨ MỆNH
Trong thời đại hội nhập với thế giới, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt nói riêng có thể được ví như
những con rồng đang cưỡi mây gió bay lên, với tốc độ phát triển và hòa nhập vô cùng mạnh mẽ của nước ta.
Tương tự như mỗi con người chúng ta, các doanh nghiệp cũng cần mang những nét độc đáo riêng biệt, những
cá tính hay bản sắc riêng, còn được gọi là “nhận diện thương hiệu”, để có được dấu ấn cá nhân và chỗ đứng
vững chãi trong mắt khách hàng. Đó là lý do thương hiệu FENNIK đã được ra đời, với sứ mệnh đem lại cho mỗi
thương hiệu Việt một gương mặt thương hiệu thật chuyên nghiệp, sang trọng, mà vẫn làm nổi bật được cá tính
thương hiệu riêng biệt, từ đó góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển, khẳng định được
vị thế doanh nghiệp nước nhà trên thương trường thế giới.

TẦM NHÌN
Lấy sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam làm động lực hành động, FENNIK luôn nỗ
lực cải tiến và không ngừng hoàn thiện các sản phẩm của chúng tôi, phấn đấu trong tương lai sẽ trở
thành một người bạn đồng hành, một đối tác đáng tin cậy của các thương hiệu Việt, để mỗi thương hiệu
Việt Nam đều được sở hữu dấu ấn cá nhân qua từng bộ đồng phục ấn tượng “Made In Vietnam - by
FENNIK”, để mỗi doanh nghiệp Việt đều được tự hào, hãnh diện với gương mặt thương hiệu mà bộ đồng
phục công ty mình thể hiện.

GIÁ TRỊ
Với châm ngôn “Chăm sóc khách hàng để cùng tồn
tại và phát triển”, FENNIK luôn lấy con người làm giá
trị tâm điểm trong mọi hành động. Không chỉ khách
hàng được chúng tôi đặt làm yếu tố ưu tiên hàng đầu,
mà sự gắn bó, đoàn kết và phát triển của toàn bộ đội
ngũ con người FENNIK cũng luôn được quan tâm,
đầu tư liên tục. Song song với các công nghệ sản
xuất hiện đại, nguyên liệu thô tuyển chọn chất lượng
cao và kỹ thuật may luôn được cập nhật tân tiến nhất,
đội ngũ nhân sự cũng được FENNIK đào tạo với tư
duy đổi mới, luôn được lắng nghe và đón nhận mọi ý
tưởng táo bạo, để cùng nhau tạo ra đột phá không chỉ
cho thương hiệu FENNIK, mà còn cho mọi thương
hiệu của nước nhà.

NGUYỄN MẠNH TÙNG
CEO Công Ty
“Con người FENNIK luôn luôn được
trau dồi, tu dưỡng và ý thức được
sứ mệnh phục vụ khách hàng của
mình.”
“FENNIK luôn trân trọng giá trị nền
tảng, đó là các cơ hội được hợp tác
với Quý khách hàng. Không có bất
kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản
chúng tôi nỗ lực mang lại những
giá trị tích cực, phù hợp nhất với
mong muốn và lợi ích của Quý
khách hàng.”

6 LÝ DO CHỌN FENNIK

4 Công nghệ sản xuất hiện đại

2 Chất lượng tạo uy tín

1 Thiết kế ấn tượng
Sở hữu đội ngũ thiết kế dồi dào sức sáng tạo, với
tư duy thiết kế nhạy bén, luôn cập nhật các xu
hướng và kiểu mẫu mới nhất, FENNIK tự tin
chúng tôi sẽ đem lại cho doanh nghiệp quý
khách một hình ảnh nhận diện thương hiệu
chuyên nghiệp nhất, ấn tượng nhất.

$ 160.00

FENNIK luôn cẩn thận từ khâu chọn nguyên liệu
thô: tuyển chọn những mẫu vải chất lượng cao, có
các chỉ tiêu cơ – lý – hóa đảm bảo đúng quy định
tiêu chuẩn vải cao cấp, tơ vắt sổ mềm mại, tròn
đều, giúp tăng độ bền cho sản phẩm cũng như tăng
tính thẩm mỹ, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp qua
chất lượng bộ đồng phục. Không chỉ vậy, chất
lượng của mực in và màu nhuộm vải cũng được
FENNIK lựa chọn kỹ càng, chỉ sử dụng những loại
mực đạt tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe, không
gây kích ứng da, và thân thiện với môi trường.

Với slogan “Dẫn đầu xu thế - Thỏa lửa đam mê”, FENNIK không ngừng phát triển, cập nhật và cải tiến chất lượng
sản phẩm và dịch vụ, nhằm mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Tại xưởng sản xuất FENNIK,
chúng tôi đầu tư và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành thời trang may mặc: ra sơ đồ bằng máy,
thiết kế mẫu trên phần mềm thiết kế chính hãng chuyên nghiệp, hệ thống xử lý vải chuyên dụng và khép kín. Mọi
công đoạn sản xuất tại FENNIK đều được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn 5S của Nhật Bản, đảm bảo thành
phẩm đầu ra luôn đúng quy chuẩn, làm hài lòng cả những khách hàng kỹ tính nhất.

5 Luôn đặt
khách hàng làm tâm điểm

3 Chất lượng tạo uy tín
Sở hữu hệ thống nhà xưởng riêng với quy mô 2000m2, cùng các máy móc, trang thiết bị hiện đại với công nghệ
luôn được cải tiến, FENNIK có khả năng đáp ứng đơn hàng tới 100.000 sản phẩm, và luôn cam kết đảm bảo đúng
tiến độ sản xuất và thời gian giao hàng đã thỏa thuận.

Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế - xã hội
nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết
định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển
của lịch sử xã hội. Thấu hiểu tầm quan trọng của
việc đặt con người làm giá trị ưu tiên hàng đầu,
mỗi nhân sự của FENNIK đều ý thức được sứ
mệnh phục vụ khách hàng của mình, luôn đưa sự
hài lòng và quyền lợi của khách hàng lên làm tôn
chỉ hoạt động.

$ 160.00

6 Chế độ bảo hành đảm bảo
Với tâm điểm là con người, cụ thể là khách hàng,
quyền lợi của Quý khách luôn được FENNIK quan
tâm hàng đầu. Với quy trình vận hành chuyên
nghiệp, chế độ bảo hành rõ ràng đảm bảo lợi ích
khách hàng, FENNIK luôn phấn đấu không ngừng
nghỉ để mỗi Quý khách hàng khi lựa chọn FENNIK
chính là đang chọn lựa sự an tâm.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

SẢN PHẨM ĐỒNG PHỤC
ȀϟPIRJϱEЄϯEЄγWVEJϕPEJWEʛPINȠOϥVXʛMJȭ
Đồng
phục được đầu tư chỉn chu cũng là một vũ khí
MKPJ doanh.
FQCPJ Nếu
0ϋW như
PJ máy
Oȡ[ móc
OȲE hỗ
Jϣ trợ
VTϯ công
EȳPI cụ
Eϱ thì
VJȬ
kinh
ЄϟPIRJϱEEʛPINȠOϥVVTQPIPJϻPI[ϋWVϝJϣVTϯVKPJ
đồng
phục cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ tinh
VJγPrất
TαVtốt.
VϝVNăng
0ȿPIsuất
UWαVcũng
EʛPInhờ
PJϩvậy
Xι[mà
OȠtăng
VȿPIcao.
ECQ
thần
ȀϟPIRJϱEЄϯEFȶPIЄȷPIPKЄȷPIEJϣUωMJȳPI
Đồng
phục được dùng đúng nơi, đúng chỗ sẽ không
EJϕNȠOϥVEJKϋEȡQOσENȪPPIϩK%JȷPIЄύWEȲMJί
chỉ
là một chiếc áo mặc lên người. Chúng đều có khả
PȿPIJϣVTϯEȳPIXKϓEVJϏJKϓPEȡVȭPJJȬPJίPJEϳC
năng
hỗ trợ công việc, thể hiện cá tính, hình ảnh của
OϥVVJPIJKϓW
một
thương hiệu.
8ϧKЄϥKPIʛPJȢPXKȪPVXαPVιPVȬPJЄϥKPIʛVJKϋVMϋ
Với
đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, đội ngũ thiết kế
VKPJ tế
Vϋ cùng
EȶPI xưởng
ZϫPI may
OC[ công
EȳPI suất
UWαV lớn,
NϧP có
EȲ thể
VJϏ sản
UίP
tinh
ZWαVhàng
JȠPIloạt
NQέVsản
UίPphẩm
RJεOchất
EJαVlượng
NϯPIcao
ECQtrong
VTQPIthời
VJϩK
xuất
IKCP nhanh
PJCPJ nhất,
PJαV FENNIK
('00+- sẽ
Uω đem
ЄGO tới
VϧK cho
EJQ bộ
Dϥ đồng
ЄϟPI
gian
RJϱEEȳPIV[3WȺMJȡEJOϥVNȠPIKȲOϧKIKȷRVȿPIЄϥ
phục
công ty Quý khách một làn gió mới, giúp tăng độ
W[VȭPEʛPIPJIKȷRЄϥKPIʛPJȢPUϽFQCPJPIJKϓR
uy
tín cũng như giúp đội ngũ nhân sự doanh nghiệp
NȠOviệc
XKϓEvới
XϧKmột
OϥVtinh
VKPJthần
VJγPhào
JȠQhứng
JϵPInhất.
PJαVMỗi
/ϣKsản
UίP
làm
RJεOЄϟPIRJϱEЄύWЄϯE('00+-EJȿOEJȷVOC[
phẩm
đồng phục đều được FENNIK chăm chút, may
ЄQEεPVJιPЄίODίQVJȠPJRJεOVϧKVC[MJȡEJJȠPI
đo
cẩn thận, đảm bảo thành phẩm tới tay khách hàng
NWȳPЄέVVKȪWEJWεPEJαVNϯPIXϧKVWȢPEJϕũ$ϥЄϟPI
luôn
đạt tiêu chuẩn chất lượng, với tuân chỉ “Bộ đồng
RJϱE đẹp
ЄυR nhất
PJαV chính
EJȭPJ là
NȠ bộ
Dϥ đồng
ЄϟPI phục
RJϱE nhân
PJȢP sự
UϽ yêu
[ȪW
phục
VJȭEJOσEJȠPIPIȠ[Ū
thích
mặc hàng ngày.”

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
SẢN PHẨM THỜI TRANG
FENNIK cung cấp các sản phẩm thời trang được thiết
kế trực tiếp từ đội ngũ thiết kế với 10 năm kinh
nghiệm trong ngành, tự tin sẽ đem đến cho Quý
khách những sản phẩm thời trang chất lượng từ chất
liệu, đường may, đến đa dạng mẫu mã, kiểu dáng.
FENNIK, với sự đam mê thời trang của chúng tôi, sẽ
trở thành một chuyên gia tư vấn ăn mặc đồng hành
cùng Quý khách, giúp Quý khách vững bước trên con
đường khẳng định vị trí và phong cách cá nhân của
mình thông qua cách ăn mặc.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
DỊCH VỤ IN ẤN
FENNIK đầu tư và ứng dụng dây chuyền in chuyển
nhiệt kỹ thuật số tiên tiến với công nghệ DTF - Direct
To Film, sử dụng 6 lượt quét và mực in cao cấp, thân
thiện môi trường, an toàn cho sức khỏe, cho ra hình in
sắc nét, không giới hạn màu sắc, không giới hạn thiết
kế.
FENNIK cung cấp dịch vụ in gia công chuyển nhiệt,
chuyên nhận in logo, in mác áo ép nhiệt trên vải, in áo
đồng phục công ty, áo thun công nhân, quần áo bảo
hộ,… cho các doanh nghiệp và các thương hiệu thời
trang Việt Nam, đảm bảo các tiêu chí: sắc nét, bền
đẹp, sang trọng, với giá tốt tại xưởng, không qua trung
gian.

QUY MÔ SẢN XUẤT
NHỮNG CON
CON SỐ
SỐ ẤN
ẤN TƯỢNG:
TƯỢNG:
NHỮNG

QUY TRÌNH VẬN HÀNH
&ϽCVTȪPPύPVίPIJPPȿOVTQPIPIȠPJFϓVOC[EϳC6ϡPI%ȳPIV[OC[OσE/QFC8KGV('00+-Єȣ
Dựa
trên nền tảng hơn 20 năm trong ngành dệt may của Tổng Công ty may mặc ModaViet, FENNIK đã
VW[ϏPEJϙPEJQOȬPJOϥVЄϥKPIʛPJȢPXKȪPVXαPIKȠWMKPJPIJKϓOVιPVȢOPJKϓVVȬPJXϧKVϷPIЄP
tuyển chọn cho mình một đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình với từng đơn
JȠPI('00+-ЄȣZȢ[FϽPIЄϯESW[VTȬPJXιPJȠPJEJW[ȪPPIJKϓRVιRVTWPIЄCTCIKίKRJȡRЄϟPIRJϱE
hàng,
FENNIK đã xây dựng được quy trình vận hành chuyên nghiệp, tập trung đưa ra giải pháp đồng phục
JKϓWSWίIȲRRJγPIKȷREJQEȡEFQCPJPIJKϓR8KϓVMJοPIЄϗPJЄϯEXϗVJϋEϳCOȬPJSWCJȬPJίPJPJιP
hiệu quả, góp phần giúp cho các doanh nghiệp Việt khẳng định được vị thế của mình qua hình ảnh nhận
FKϓPVJPIJKϓWEJȭPJNȠDϥЄϟPIRJϱE
diện
thương hiệu chính là bộ đồng phục.

Năng lực
lực sản
sản xuất
xuất
Năng
0JȠZϫPIUίPZWαVTϥPIOXϧKVTCPIVJKϋVDϗ
Nhà
xưởng sản xuất rộng 2000m2 với trang thiết bị
JKϓPЄέKFȢ[EJW[ύPOC[VKȪPVKϋP
hiện
đại, dây chuyền may tiên tiến
 ЄPJȠPIUίPZWαVVJȡPI
500+
đơn hàng sản xuất/tháng
 UίPRJεONȠOTCVJȡPI
40.000+
sản phẩm làm ra/tháng
 đối
ЄϝKtác
VȡElớn,
NϧPnhỏ
PJϛtrên
VTȪPtoàn
VQȠPquốc
SWϝEvà
XȠtrên
VTȪPthị
VJϗ
10.000+
VTϩPISWϝEVϋ
trường
quốc tế

QUY TRÌNH
TRÌNH ĐẶT
ĐẶT HÀNG
HÀNG
QUY

$ϥRJιPEJȿOUȲE
Bộ
phận chăm sóc
EϳC('00+-VKϋR
của
FENNIK tiếp
PJιPVJȳPIVKP
nhận
thông tin

('00+-IϹKDȡQ
FENNIK
gửi báo
IKȡXȠVJKϋVMϋ
giá
và thiết kế
FGOQEJQ3WȺ
demo
cho Quý
MJȡEJNϽCEJϙP
khách
lựa chọn

('00+-OC[OηW
FENNIK
may mẫu

Con người
người trong
trong doanh
doanh nghiệp
nghiệp
Con
8ϧKđội
ЄϥKngũ
PIʛquản
SWίPlýNȺcó
EȲnăng
PȿPIlực
NϽEtổ
Vϡchức
EJϵEđiều
ЄKύWhành
JȠPJ
Với
EJW[ȪPPIJKϓRVTȡEJPJKϓOVTQPIEȳPIXKϓEЄȣEȲ
chuyên
nghiệp, trách nhiệm trong công việc, đã có 10
PȿOMKPJPIJKϓOVTQPIPIȠPJOC[OσEEȶPIЄϥKPIʛ
năm
kinh nghiệm trong ngành may mặc, cùng đội ngũ
PJȢPUϽЄϯEVW[ϏPEJϙPWVȷNWȳPЄϯEVTCWFϟK
nhân
sự được tuyển chọn ưu tú, luôn được trau dồi,
DϟKFϭPIXȠRJȡVVTKϏPMKϋPVJϵEMɡPȿPIVTQPISWȡ
bồi
dưỡng và phát triển kiến thức, kĩ năng trong quá
VTȬPJlàm
NȠOviệc,
XKϓEtập
VιRthể
VJϏFENNIK
('00+-đồng
ЄϟPIlòng
NȱPIlấy
Nα[chất
EJαV
trình
NϯPINȠOMKOEJϕPCOVTQPIOϙKJQέVЄϥPIVϷEJαV
lượng
làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, từ chất
NϯPIUίPRJεOFϗEJXϱEJQVϧKEJαVNϯPIЄϩKUϝPI
lượng
sản phẩm, dịch vụ, cho tới chất lượng đời sống
PJȢPviên,
XKȪPFENNIK
('00+-luôn
NWȳPcố
Eϝgắng
IλPIđể
ЄϏngày
PIȠ[càng
EȠPIcải
EίK
nhân
VJKϓPMϋVSWίRJȡVVTKϏPЄύWOϙKOσV
thiện
kết quả, phát triển đều mọi mặt.

3WȺMJȡEJFW[ϓV
Quý
khách duyệt
OηWMȺJϯRЄϟPI
mẫu,
ký hợp đồng
XȠЄσVEϙE
và
đặt cọc

('00+-VKϋPJȠPJ
FENNIK
tiến hành
UίPZWαV
sản
xuất

('00+-IKCQJȠPI
FENNIK
giao hàng
EJQ3WȺMJȡEJXȠ
cho
Quý khách và
PIJKϓOVJWMϋV
nghiệm
thu kết
SWί
quả
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