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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BIỂN BẠC

HỒ SƠ NĂNG LỰC

01 - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Biển Bạc hay còn được gọi là Điện Lạnh Biển Bạc, được thành lập vào
26/03/2015, là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát thi công và lắp đặt thiết bị kho
lạnh công nghiệp, kho bảo quản các loại nông và thủy hải sản trên khắp toàn quốc.
Biển Bạc là đơn vị làm việc trực tiếp với các nhà hãng sản xuất Máy Nén, Lốc, Panel... thiết bị
điện lạnh trên khắp toàn thế giới nhằm mang đến cho người dùng tại Việt Nam được trải nghiệm những
sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Với đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật giàu
kinh nghiệm trong nhiều năm tư vấn và thi công lắp đặt công trình kho lạnh bảo quản chuyên nghiệp và
uy tín.

Công Ty Cổ Phần Cơ
Điện Lạnh Biển Bạc

TỔNG GIÁM ĐỐC:
Mr: NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG

MST:
0106802243

Website:
bienbacgroup.com - sieuthikholanh.com
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02 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
2008

2015

Thành lập xưởng điện lạnh
công nghiệp tại Nam Từ Liêm

Thành lập công ty TNHH điện
lạnh công nghiệp, là nhà thầu
các công trình lắp đặt điều hòa

Điện lạnh công nghiệp đổi thành
công ty cổ phần
Cơ Điện Lạnh Biển Bạc

2018

2017

Thành lập chi nhánh Miền Nam
tại TP.HCM

Xây dựng xưởng
sản xuất lắp ráp

2016
Mở rộng kinh doanh sang lĩnh
vực lạnh công nghiệp
mở chi nhánh tại Đà Nẵng

2019

2020

2021

Thành lập trung tâm bảo hành
và chăm sóc khách hàng

Áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001-2003

Huy động vốn
điều lệ lần 2

2007

03 - CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG & TẦM NHÌN
1 - Sứ Mệnh:
Mang đến cho người dùng những trải nghiệm và những ứng dụng tốt nhất cho người dùng tại Việt Nam

2 - Tầm Nhìn:
Bằng khát vọng là nhà tiên phong trong lĩnh vực tư vấn, lắp đặt và thi công kho lạnh bảo quản, Điện
Lạnh Biển Bạc phấn đấu trở thành đơn vị thi công và lắp đặt hàng đầu trên toàn quốc về các sản phẩm
ngành điện lạnh. Mang lại cho người dùng tại Việt Nam những trải nghiệm và những ứng dụng bảo
quản tốt nhất, những thiết bị hiện đại với thời đại công nghệ 4.0 để sánh ngang với các nước phát triển
trên thế giới. Với những công trình và thiết bị chính hãng, được lắp đặt theo quy trình nghiêm ngặt và
bảo đám độ an toàn đồng hành với chất lượng và những chế độ bảo hành, nhanh chóng và chế độ, giá
cả hợp lý nhất.

3 - Giá Trị Cốt Lõi:
- Chúng tôi đặt sự chất lượng của mỗi sản phẩm, công trình lên hàng đầu
- Chúng tôi nỗ lực không ngừng để cái tiến, đổi mới, hoàn thiện và phát triển.
- Chúng tôi gắn kết cùng các đối tác để cùng phát triển, với mục tiêu là phục vụ người tiêu dùng tại
Việt Nam
- Chúng tôi nhiệt huyết, tận tâm và có tinh thần, trách nhiệm
- Chúng tôi tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước

4 - Chiến Lược Phát Triển:
Chiến lược lâu dài của công ty trong tương lai chính là phát triển bền vững. Sẽ xây dựng thêm nhiều cơ
sử và chi nhánh trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hỗ
trợ khách hàng, cái thiện dịch vụ và đa dạng thiết bị. Cũng như mang lại cho người dùng, khách hàng
trên toàn quốc những công trình, sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa

04 - SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Chúng tôi chuyên tư vấn, khảo sát và thi công lắp đặt các công trình ngành điện lạnh như
KHO LẠNH - SẤY LẠNH - MÁY ĐÁ - VẬT TƯ LẠNH
2 - DỊCH VỤ
1 - SẢN PHẨM
- Tư vấn và khảo sát công trình kho lạnh
- Kho lạnh bảo quản nông sản
- Thiết kế và thi công kho lạnh bảo quản
- Kho lạnh bảo quản thủy hải sản
- Lắp đặt và thi công kho lạnh công nghiệp
- Kho lạnh bảo quản thực phẩm
- Lắp đặt hệ thống sấy lạnh
- Kho lạnh bảo quản dược phẩm
- Lắp đặt máy làm đá viên
- Kho lạnh bảo quản Kem - Sữa
- Cung cấp vật tư ngành lạnh
- Các loại Vật Tư ngành lạnh

05 - CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

Sale &
Marketing

Tư vấn
Bán hàng
Chăm sóc
khách hàng

Marketing
Truyền
thông

Bộ Phận
Kho - Xưởng

Kế Toán

Thi công
Lắp đặt

Kế toán
tổng hợp

Sửa chữa
bảo hành

06 - THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt và thi công thiết bị kho lạnh bảo quản với hơn 10
năm kinh nghiệm, Công ty cơ điện lạnh Biển Bạc chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên
kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm để tư vấn và thi công lắp đặt được nhiều kho lạnh bảo quản trên toàn
quốc
Từ những ngày đầu xây dựng công ty cho đến nay chúng tôi đã thi công cho hơn 2.000 kho lạnh bảo
quản các loại như Nông sản, Thủy hải sản, Thực phẩm, Dược phẩm...Trên khắp 63 tỉnh thành toàn
quốc, cùng với dịch vụ thiết kế và thi công kho lạnh bảo quản cho rất nhiều công trình với quy mô
Lớn, nhỏ. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tối đa về các giải pháp
bảo quản lạnh của mình.

07 - ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN

Mitsubishi

08 - CÁC SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
1 - Kho Lạnh Bảo Quản Nông Sản
2 - Kho Lạnh Bảo Quản Thủy Hải Sản.
3 - Kho Lạnh Bảo Quản Dược Phẩm - Vaccine
4 - Kho Lạnh Bảo Quản Thực Phẩm.
5 - Máy Làm Đá Viên
6 - Máy Sấy Lạnh

KHO LẠNH BẢO QUẢN NÔNG SẢN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Kích thước: Tùy chọn nhu cầu sử dụng
- Nhiệt độ: Từ -5ºC ÷ 10ºC ( tùy sản phẩm)
- Vỏ kho: EPS (Expand Polystyrene) xốp trắng tỷ
trọng 18 ~ 30 kg/m3 Hoặc ( PU (Polyurethan)
xốp vàng tỷ trọng 40 ~ 48 kg/m3)
- Máy Dàn lạnh: Xuất xứ Đức, Ý, Malaysia, Indonesia,
China
- Máy nén: Xuất xứ Đức, Ý, Mỹ, Nhật, Mỹ
- Điện Áp: 220V/380V
- Bảo Hành: 12 tháng
- Cam kết hàng chính hãng

Liên Hệ

KHO LẠNH BẢO QUẢN THỦY HẢI SẢN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Kích thước: Tùy chọn nhu cầu sử dụng
- Nhiệt độ: Trữ đông ( -15ºC ÷ -20ºC) hoặc cấp
đông ( -25ºC ÷ - 45ºC )
- Vỏ kho: EPS (Expand Polystyrene) xốp trắng tỷ
trọng 18 ~ 30 kg/m3 Hoặc ( PU (Polyurethan)
xốp vàng tỷ trọng 40 ~ 48 kg/m3)
- Máy Dàn lạnh: Xuất xứ Đức, Ý, Malaysia,
Indonesia, China
- Máy nén: Xuất xứ Đức, Ý, Mỹ, Nhật, Mỹ
- Điện Áp: 220V/380V
- Bảo Hành: 12 tháng
- Cam kết hàng chính hãng

KHO LẠNH BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Kích thước: Tùy chọn nhu cầu sử dụng
- Nhiệt độ: Từ -5ºC ÷ 10ºC ( tùy sản phẩm)
- Vỏ kho: EPS (Expand Polystyrene) xốp trắng tỷ
trọng 18 ~ 30 kg/m3 Hoặc ( PU (Polyurethan)
xốp vàng tỷ trọng 40 ~ 48 kg/m3)
- Máy Dàn lạnh: Xuất xứ Đức, Ý, Malaysia, Indonesia,
China
- Máy nén: Xuất xứ Đức, Ý, Mỹ, Nhật, Mỹ
- Điện Áp: 220V/380V
- Bảo Hành: 12 tháng
- Cam kết hàng chính hãng

KHO LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Liên Hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Kích thước: Tùy chọn nhu cầu sử dụng
- Nhiệt độ: Từ -5ºC ÷ 10ºC ( tùy sản phẩm)
- Vỏ kho: EPS (Expand Polystyrene) xốp trắng tỷ
trọng 18 ~ 30 kg/m3 Hoặc ( PU (Polyurethan)
xốp vàng tỷ trọng 40 ~ 48 kg/m3)
- Máy Dàn lạnh: Xuất xứ Đức, Ý, Malaysia, Indonesia,
China
- Máy nén: Xuất xứ Đức, Ý, Mỹ, Nhật, Mỹ
- Điện Áp: 220V/380V
- Bảo Hành: 12 tháng
- Cam kết hàng chính hãng

MÁY ĐÁ VIÊN
MÁY ĐÁ VIÊN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Công Suất: Tùy chọn
- Cối Đá: Inox SUS
- Ống Đá: Inox SUS 304
- Hệ Thống Máy: Tùy chọn theo công suất
- Điện Áp: 380V
- Bảo Hành: 12 tháng
- CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG

Liên Hệ

MÁY SẤY LẠNH - SẤY NÓNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Kích thước: Tùy chọn
- Thể tích sấy: Tùy chọn
- Nhiệt độ sấy lạnh: Từ 10ºC ÷ 50ºC
- Nhệt độ sấy nóng: Từ 50ºC ÷ 500ºC
- Vỏ : Thép sơn tĩnh điện hoặc Inox / cách nhiệt
- Công suất: Tùy chọn
- Điều khiển: Màn hình LCD/ Automatic / Cơ
- Điện Áp: 220V/380V
- Bảo hành: 12 tháng

- CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG

