
SECURITY SOLUTIONS

HỒ SƠ NĂNG LỰC

GIẢI PHÁP AN NINH GIÁM SÁT | CAMERA QUAN SÁT | ĐẦU GHI HÌNH |KHÓA THÔNG MINH| CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH | 
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TẠO BỞI : 

DUNG NGUYEN 
Dung.nguyen@phuongnamss.com
+ 8 4 - 0934 653 556

ĐỊA CHỈ :

Trụ sở chính: Số 447 Lê Đức Thọ,  Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

LIÊN  HỆ

Hotline: 077 990 33 88
Tel: 028 7774 6789
info@phuongnamss.com
w w w .phuongnamcamera.vn
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THE BEST SECURITY 
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GIỚI THIỆU

PHUONG NAM
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Chúng tôi tự hào là nhà phân 

phối – tư vấn thiết kế và thi 

công các giải pháp an ninh 

tối ưu cho hơn 20,000 khách 

hàng tại Việt Nam.

www.phuongnamcamera.vninfo@phuongnamss.com



GIỚI THIỆU

PHUONG NAM
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Nhà phân phối - Đối tác dự 

án của nhiều thương hiệu 

nổi tiếng trên thế giới. Có 

kinh nghiệm lâu năm, uy tín 

trong ngành công nghệ an 

ninh giám sát.

www.phuongnamcamera.vninfo@phuongnamss.com



Kinh nghiệm

Phương Nam được thành lập đầu năm 2016, có hơn 4 năm kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ an ninh giám sát

500 đại lý.

Đối tác & Tiềm năng

Với hệ thống và nền tảng vững chắc, hiện tại Phương Nam đã xây 
dựng được hơn 500 đại lý phân phối rộng khắp cả nước và sẽ 
tiếp tục phát triển trong tương lai gần.

10 năm.

4 năm.

Nguồn lực
Chúng tôi  có đội ngũ nhân sự hơn 10 năm kinh nghiệm trong 
ngành công nghệ an ninh giám sát.

TỔNG QUAN

Hoạt động kinh doanh
Chúng tôi là một doanh nghiệp phân phối các sản phẩm công 
nghệ trong lĩnh vực an ninh giám sát, chuyên sâu về tư vấn thiết 
kế giải  pháp an ninh , thi công dự án.

20,000 khách
hàng.
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Khách hàng
Mang lại giải pháp tối ưu cho hơn 20,000 khách hàng trên cả 
nước hàng năm. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tư vấn khảo sát 
và hỗ trợ lắp đặt tận nơi.   

64 tỉnh.

PHUONG NAM www.phuongnamcamera.vninfo@phuongnamss.com



Phương Nam ra đời tháng 01/2016. Bắt 

đầu với nền tảng là công ty kinh doanh 

phân phối và lắp đặt các thiết bị viễn 

thông và an ninh.

2016

Xây dựng đội ngũ kinh doanh và đội ngũ kỹ 

thuật giàu kinh nghiệm. Tập trung thị trường 

Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như Gia 

Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. 

2018

Chuẩn hóa , nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 

sóc khách hàng, chính sách bảo hành. Xây dựng 

quan hệ đối tác cùng phát triển, cùng thành công. 

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 

công nghệ an ninh giám sát

2020

Năm thành lập Mở rộng thị trường
Tập trung nội lực & 
phát triển bền vững

QUÁ TRÌNH 
PHÁT TRIỂN
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“Thành tựu sẽ đến với những người chủ động, tập 

trung, trực quan và sáng tạo - Những người biết xem 

khó khăn là cơ hội”

Trích lời Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp An Ninh Phương Nam – Ms. Dung Tran
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VỀ PHƯƠNG NAM

Bằng tất cả những kinh nghiệm và kĩ năng  của mình, Phương Nam luôn mang tới 
những sản phẩm chất lượng nhất cho quý khách hàng, đối tác.  Xây dựng các giải 
pháp an ninh tổng thể, ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông minh, giải pháp 
an toàn tối ưu cho cuộc sống thời đại mới. 

Phương Nam – Giải pháp thông minh, Cuộc sống an lành

Chúng tôi là đội ngũ nhân sự chất lượng với những 
sản phẩm dịch vụ độc đáo

PHUONG NAM
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Giải pháp tổng thể của AN NINH PHƯƠNG NAM là:
- Hệ thống an ninh giám sát
- Hệ thống kiểm soát ra vào
- Hệ thống chuông cửa màn hình
- Hệ thống khóa cửa thông minh
- Hệ thống mạng và wifi

Công ty TNHH Giải Pháp An Ninh Phương Nam

Địa chỉ: 447 Lê Đức Thọ, P. 17,  Q. Gò Vấp,       TP. HCM

Điện thoại: (028) - 7774.6789  

Website: www.phuongnamcamera.vn

Email: info@phuongnamss.com

info@phuongnamss.com www.phuongnamcamera.vn

http://www.phuongnamcamera.vn/
mailto:info@phuongnamss.com
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PHƯƠNG NAM  đồng hành cùng quý khách hàng kiến tạo cuộc sống thông minh 

Với  sự phát triển nhanh chóng cả về chất lượng và số lượng, Phương Nam tự tin sẽ  

trở thành một doanh nghiệp có vị thế  vững chắc trong lĩnh vực công nghệ an ninh 

giám sát tại thị trường Việt Nam với chất lượng và sự uy tín , tân tâm hàng đầu.

TẦM NHÌN

1

0

PHUONG NAM www.phuongnamcamera.vninfo@phuongnamss.com

http://www.phuongnamcamera.vn/
mailto:info@phuongnamss.com


Nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. 
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành 

công nghệ an ninh giám sát tại Việt Nam 

1 Sứ mệnh chính 2 Mục tiêu dài hạn

Thành lập ít nhất 3 chi nhánh trên 
toàn quốc

Quy mô4

Kết nối và đồng hành với 10.000 đại lý tại 
thị trường Việt Nam

Mục tiêu ngắn hạn3

SỨ MỆNH

Nhiệm vụ của chúng tôi là mang tới những giải 
pháp công nghệ thông minh, ứng dụng tạo nên 
sự tiện lợi, an toàn cho cuộc sống.
Chúng tôi tin rằng sự phát triển của thời đại kỹ 
thuật số thúc đẩy ngành công nghệ an ninh giám 
sát, góp phần nâng cao giá trị sống của người 
Việt, nâng cao vị thế của người Việt vươn tầm 
thế giới.

Liên tục nghiên cứu, sáng tạo và tối ưu hóa các 
giải pháp, kết nối và phân phối những sản phẩm 
ưu việt từ những thương hiệu nổi tiếng, phù hợp 
với người tiêu dùng Việt.

Cho dù là thi công lắp đặt hay phân phối chúng 
tôi mong muốn mang lại những sản phẩm và 
dịch vụ có chất lượng và giá cả hợp lí nhất với 
tiêu chí làm việc trong ba chữ: “Trí – Tâm – Tín”.
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Trở thành thương hiệu cung cấp thiết bị an ninh 
giám sát số 1 trong tâm trí người tiêu dùng



30%

15%
20%

20%

15%

Dự án

Kinh doanh và chăm 

sóc khách hàng

Đội ngũ kỹ thuật

Marketing

NGUỒN LỰC
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+ 100 nhân sự
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Tài chính
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Sự thành công trong các dự án của chúng tôi không phải ngẫu nhiên mà nó là sự kết hợp khéo léo và trưởng thành bằng chiến thuật 

360 toàn diện. Chúng tôi tập trung vào các mục tiêu, nhu cầu của khách hàng đối tác để mang tới những giải pháp tối ưu nhất.

Khách hàng là trung tâm

TẠI SAO CHỌN 
PHƯƠNG NAM?

Phân phối chính hãng, sản 
phẩm chất lượng chọn lọc.

Dịch vụ bảo hành, 
hậu mãi chu đáo.

Đội ngũ nhân sự giàu 
kinh nghiệm,tâm huyết

Với đội ngũ nhận sự hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ an ninh giám sát, chúng tôi 

luôn đầu tư vào con người & công nghệ để mang tới các giải pháp tối ưu và hiệu quả cho khách hàng, 

phân phối sản phẩm chất lượng với chính sách về giá và dịch vụ tốt nhất. Sự đầu tư nghiêm túc này 

giúp chúng tôi tăng lượng khách hàng trung thành đáng kể và tiếp tục tăng lên từng ngày.

Liên tục cập nhật xu hướng 
công nghệ mới nhất
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MORE INO

Media  
Performance

Develop and expand product  

marketing/sales to the right target  

audiences and potential community in  

the field of online marketing.
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CHUYÊN PHÂN PHỐI

Phương Nam phân phối các sản 
phẩm đảm bảo chất lượng cao, 
cung cấp hệ sinh thái giám sát 
an ninh đa dạng, đáp ứng mọi 
nhu cầu của khách hàng.

Camera an ninh giám 
sát, Wi-Fi chuyên dụng

Chuông cửa màn 
hình, thiết bị kiểm 

soát ra vào.

Khóa cửa thông 
minh

http://www.phuongnamcamera.vn/
mailto:info@phuongnamss.com


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MORE INO MORE INFO

Media  
Performance

Develop and expand product  

marketing/sales to the right target  

audiences and potential community in  

the field of online marketing.
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GIẢI PHÁP DỰ ÁN

Chung cư, văn phòng Bệnh viện Trường học Khách sạn, biệt thự

http://www.phuongnamcamera.vn/
mailto:info@phuongnamss.com


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Design &  
Creativity

We help to turn your brief into amazing  

& usable ideas that will absolutely get  

favorable attention from the society.

MngâORE 
INFO

Media  
Performance

Develop and expand product  

marketing/sales to the right target  

audiences and potential community in  

the field of online marketing.
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Ngân hàng Chuỗi F&B Nhà máy, xí nghiệp

GIẢI PHÁP DỰ ÁN
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Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Hệ thống trung tâm thương mại Vincom

Tập đoàn Vingroup

Vincom Quang Trung, Vincom Đồng Khởi, Vincom Phan Văn Trị,...  

Cung cấp các thiết bị camera quan sát

2016-2018

Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Sài Gòn Hotel

Công ty Cổ Phần Khách Sạn Sài Gòn

41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

Cung cấp các thiết bị camera quan sát

2016

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU

info@phuongnamss.comPHUONG NAM www.phuongnamcamera.vn
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Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Phúc Long

Công ty TNHH SX TM PHÚC LONG

42/24-42/26 Đường 643 Tạ Quang Bửu, P. 4, Quận 8 TP. HCM  

Cung cấp các thiết bị camera quan sát

2016-2018

Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Nhất Tín

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín  

18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM  Cung 

cấp các thiết bị camera quan sát

2016

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU
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Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

SJC

Công ty TNHH TM Vàng Bạc Đá Quý SJC

418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM  

Cung cấp các thiết bị camera quan sát

2016

Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Power Best

Công ty TNHH Power Best (Việt Nam)

Số 25, 26 II-A, KCN VN - Singapore II-A, H. Tân Uyên, Bình Dương  

Cung cấp các thiết bị camera quan sát

2016

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU
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Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Số 02 - Đường Đồng Khởi, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai  

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera

2017

Dự án:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:  

Hạng mục:

Năm:

Đại học sư phạm Kỹ thuật

Đại học sư phạm Kỹ thuật

1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức  

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera

2017

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU

DỰ ÁN  

TIÊU 

BIỂU
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KHÁCH HÀNG  

TIÊU BIỂU
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LỜI CẢM ƠN
Công ty TNHH Giải Pháp An Ninh Phương Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất

đến Quý Đối Tác và Khách Hàng đã luôn dành thời gian quan tâm đến các thông tin của chúng

tôi.

Sự yêu mến và niềm tin yêu của Quý Đối Tác và Khách Hàng là niềm tự hào và thành công lớn

nhất của chúng tôi trong quá trình phát triển. Để đền đáp lại chấm chân tình này, chúng tôi sẽ

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra nhiều giải pháp thông minh hơn nhằm đáp

ứng tốt hơn cho mọi nhu cầu của Quý Đối Tác và Khách àng

Chúng tôi có một đội ngũ nhân lực hùng mạnh với tư duy sáng tạo, có trách nhiệm cao trong

công việc và sẵn sàng đóng góp, tạo ra giải pháp tối ưu nhất cho Quý Đối Tác và Khách Hàng.

Chúng tôi rất mong có cơ hội được đồng hành cùng Quý Đối Tác và Khách Hàng để cùng nhau

phát triển bền vững và thịnh vượng.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN NINH PHƯƠNG NAM

Trần Thị Phương Dung

info@phuongnamss.comPHUONG NAM www.phuongnamcamera.vn
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CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN NINH 

PHƯƠNG NAM

Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: 447 Lê Đức Thọ, Phường 
17, Quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh

Hotline:       077.990.3388
(028).7774.6789
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