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Thư ngỏ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Ban giám đốc Công ty TNHH Đèn Sợi Quang Việt xin gửi

đến Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành

công!

Công ty Đèn Sợi Quang Việt là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam chuyên chế

tạo, thiết kế, thi công lắp đặt các sản phẩm trang trí từ công nghệ sợi

quang. Với đội ngũ gồm các chuyên gia về công nghệ và các kỹ thuật

viên, thi công lành nghề giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã thực hiện rất

nhiều các dự án lớn tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý khách hàng các sản phẩm nguồn

gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường cùng các

đảm bảo yêu cầu tuyệt đối về thẩm mỹ và chế độ bảo hành.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và hợp

tác cùng chúng tôi trong thời gian qua. Hy vọng, Đèn Sợi Quang Việt sẽ

đóng góp một phần nhỏ vào thành công của Quý khách hàng và rất mong

muốn được hợp tác trong thời gian tới.

Trân trọng!

Giám đốc

Nguyễn Thị Hương Giang
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Trụ sở chính tại Hà Nội

Thông tin công ty

Địa chỉ: 298 Chiến Thắng, Phường Văn 

Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline:  0936631248 - 0912489896

Email: densoiquangviet@gmail.com

Website: www.densoiquangviet.com

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 64 đường 5, Phường Phước 

Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Hotline:  0948777269



Công nghệ trang trí bằng sợi quang là một trong những công nghệ tiên

tiến nhất trên thế giới và rất mới tại Việt Nam.

Với mong muốn đưa các ứng dụng công nghệ mới nhất vào thị trường

Việt Nam, Công ty TNHH Đèn Sợi Quang Việt đã được thành lập từ

năm 2013 với số vốn điều lệ ban đầu là 1.900.000.000 đồng gồm đội

ngũ các chuyên gia, các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm bao gồm:

• Tiến sỹ chuyên ngành quang-điện tử (opto-electronic) tại Hàn Quốc

• Thạc sỹ chuyên ngành Vật liệu và ứng dụng quang sợi

• Chuyên gia cố vấn về công nghệ tại Viện Công nghệ Ứng Dụng,

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam & Trường Đại học

Quốc Gia Hà Nội

• Chuyên gia thiết kế, kiến trúc

• Cùng đội ngũ kỹ thuật viên, đội ngũ thi công lành nghề giàu kinh

nghiệm

Với những thế mạnh trong công nghệ trang trí bằng sợi quang, Đèn Sợi

Quang Việt đã được nhiều Quý khách hàng tin tưởng giao thực

hiện các dự án, công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước. Doanh thu trung

bình hằng năm đạt 10 tỷ đồng.
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Giới thiệu công ty
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Giới thiệu công ty

Cam kết của chúng tôi:

• Cung cấp các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp và được áp dụng

công nghệ mới nhất

• Tư vấn miễn phí

• Phục vụ tận tình, chu đáo

• Giá cả cạnh tranh, tốt nhất thị trường

• Dich vụ hậu mãi và bảo hành đúng cam kết

• Tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc của Quý khách

Mục tiêu:

• Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm: Với

vị trí là công ty tiên phong, hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực trang

trí sợi quang, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện sản phẩm và cải tiến

công nghệ.

• Lấy khách hàng làm trọng tâm: Đèn Sợi Quang Việt cam kết phấn

đấu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, lấy tín nhiệm của

khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết giao sản

phẩm đúng chất lượng, số lượng và đúng tiến độ.

• Luôn luôn năng động, sáng tạo: Trong môi trường cạnh tranh quyết

liệt, để tồn tại và phát triển Đèn Sợi Quang Việt luôn luôn năng động

và sáng tạo. Chúng tôi luôn tạo một môi trường làm việc thoải mái,

chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể tự do phát huy hết khả năng.

Ngoài công ty, chúng tôi sử dụng những chính sách ứng biến linh

hoạt đối với những biến động của thị trường.
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Sơ đồ tổ chức

Ban Giám đốc

Phòng Tổ 

chức hành 

chính

Phòng Tài 

chính kế 

toán

Phòng Kỹ 

thuật công 

nghệ

Phòng Kinh 

doanh

Ban Quản lý dự án

Bộ phận thiết 

kế
Bộ phận chế tạo

Bộ phận thi 

công lắp đặt

Trưởng dự án
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Giới thiệu công nghệ

Các sản phẩm sử dụng công nghệ trang trí bằng sợi quang thông thường

được cấu tạo từ ba thành phần chính là: SỢI QUANG, NGUỒN PHÁT và

PHỤ KIỆN tạo hiệu ứng.

SỢI QUANG

Sợi quang là những sợi dây có phần lõi được làm

bằng thủy tinh hoặc plastic tinh khiết, bên ngoài có

lớp vỏ bảo vệ. Sợi quang có độ dẻo, tính linh hoạt

cao được sử dụng để truyền ánh sáng trong lõi

hoặc phát ánh sáng dọc trên thân sợi.

NGUỒN PHÁT

Công nghệ trang trí bằng sợi quang sử dụng nguồn

phát chuyên dụng với ánh sáng tập trung, cường độ

sáng rất mạnh để đạt hiệu suất truyền sáng cao.

Nguồn phát có nhiều hiệu ứng độc đáo như đổi

màu, lấp lánh, nhiều chế độ, điều khiển từ xa...

PHỤ KIỆN

Phụ kiện được sử dụng là các đầu khuếch tán ánh

sáng, các hạt tinh thể pha lê nhằm mục đích tạo

các hiệu ứng lung linh đẹp mắt hoặc tỏa ánh sáng

theo nhiều phương cho mục đích chiếu sáng.
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Sản phẩm kinh doanh

Sản phẩm được áp dụng công nghệ trang trí bằng sợi quang tiên tiến trên

thế giới mà phương pháp truyền thống là bất khả thi bởi cần đến hàng

nghìn bóng LED cùng hệ thống dây điện chằng chịt. Với công nghệ sợi

quang, việc lắp đặt trở nên đơn giản, hiệu ứng lung linh đẹp mắt cùng độ

bền, độ an toàn tuyệt đối do sợi quang chỉ dẫn ánh sáng mà không dẫn

điện dẫn nhiệt.

Khác với đèn chùm thông thường, đèn

chùm sợi quang được tạo thành từ các

sợi quang được dẫn sáng trực tiếp tới

từng hạt pha lê tạo hiệu ứng lung linh

cùng ưu điểm về độ bền và độ an toàn

cực cao. Đèn có thể tùy chọn chế độ

đổi màu hoặc cố định 1 màu bằng điều

khiển từ xa. Đèn chùm sợi quang phù

hợp với mọi không gian như phòng

khách, phòng ngủ, thông tầng, sảnh,

hội trường...

Trần sao nhân tạo1

Đèn chùm sợi quang2
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Sản phẩm kinh doanh

Trang trí nghệ thuật, ánh sáng sử dụng công nghệ trang trí bằng sợi quang

có thể thỏa sức sáng tạo không giới hạn mà không gặp bất cứ cản trở nào.

Các sợi quang đa dạng về chủng loại kích thước, độ bền cực cao, mềm dẻo

linh hoạt, an toàn không dẫn điện… cùng các hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt

lung linh.

Rèm sợi quang4

3 Trang trí nghệ thuật

Sản phẩm được tạo thành từ những sợi quang với khả năng phát sáng lấp

lánh trên thân của từng sợi riêng lẻ cùng các hiệu ứng như dòng chảy, đổi

màu, chạm khắc chữ và logo,… đáo tạo điểm nhất ấn tượng trong không

gian nội thất.
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Sản phẩm kinh doanh

Công nghệ trang trí bằng sợi quang tạo hiệu ứng sao dưới đáy bể với hàng

trăm, hàng nghìn điểm sao dưới đáy bể bơi với các kích thước sao khác

nhau cùng các hiệu ứng đổi màu, lấp lánh…

Sử dụng sợi quang phát cạnh để trang trí thành, viền bể bơi và bậc lên

xuống là giải pháp tối ưu. Sợi quang với nhiều kích cỡ khác nhau cùng đặc

tính mềm dẻo linh hoạt cao đem lại sự tự do trong thiết kế; đặc biệt có thể

thay đổi màu sắc và cường độ sáng.

Sản phẩm có độ bền và độ an toàn tuyệt đối.

Đèn sân vườn, ngoài trời6

5 Trang trí bể bơi

Sản phẩm làm bằng sợi quang học, có độ bền cực cao trong mọi điều

kiện thời tiết mà lại an toàn tuyệt đối cùng các hiệu ứng ánh sáng đổi

màu theo ý muốn..
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Khách hàng tiêu biểu
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Khách hàng tiêu biểu
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Đối tác tiêu biểu 
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Đối tác tiêu biểu 

Architecture
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CẢNG DU THUYỀN MỸ THO

Thời gian: Tháng 05/2021

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ Rèm sợi 

quang

Kích thước: Gồm 03 hệ rèm tại đảo mặt 

cắt 3.8x13m dài 1m; và 01 hệ rèm tại sân 

khấu mặt cắt 6.8x13m dài 1m

Giá trị gói thầu: 300.000.000 VNĐ

Công trình/ dự án tiêu biểu

DALLAS HOTEL ĐÀ LẠT

Thời gian: Tháng 12/2020

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo phòng khách sạn

Diện tích: Gồm 18 phòng, sảnh chính và 

hành lang - tổng cộng 250m2

Giá trị gói thầu: 190.000.000 VNĐ

HẠ LONG CRYSTAL HOTEL

Thời gian: Tháng 01/2021

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang thông tầng

Kích thước: Đế 3x15m, dài 12m

Giá trị gói thầu: 660.000.000 VNĐ

AU CLUB ĐÀ NẴNG

Thời gian: Tháng 01/2021

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang tại sảnh trung tâm và 

khoang thông tầng

Kích thước: Đèn sảnh đế 3.5x4.6m thả tạo 

hình 3D logo AU; đèn thông tầng đường 

kính 1m, dài 6m

Giá trị gói thầu: 180.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

CGV AEON MALL HẢI PHÒNG

Thời gian: Tháng 10/2020

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trần sao nhân 

tạo phòng chiếu phim “Siêu to khủng lồ”

Diện tích: 203m2

Giá trị gói thầu: 160.000.000 VNĐZ

VILLA ĐẢO VIP HÒA XUÂN

Thời gian: Tháng 07/2020

Gói thầu: Thiết kế thi công lắp đặt Hiệu 

ứng sao, trang trí thành viền bể bơi và 

Trần sao nhân tạo phòng ngủ Master cho 

căn Villa

Kích thước: Bể bơi diện tích 130m2, 

phòng ngủ master 60m2

Giá trị gói thầu: 240.000.000 VNĐ

CHUỖI HỆ THỐNG KHÁCH SẠN: NALICAS, SENIA, MASOVA

TẠI NHA TRANG

Thời gian: Tháng 08/2019, tháng 11/2019 và tháng 04/2020

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống Đèn chùm sợi quang tại sảnh chính, trần 

sao nhân tạo, trần sao thang máy, hiệu ứng sao bể bơi

Tổng giá trị gói thầu: 490.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

BỆNH VIỆN THẨM MỸ 

KANGNAM

Thời gian: Tháng 11/2019

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang tại sảnh chính

Kích thước: Đế 4x10m, dài 2.5m

Giá trị gói thầu: 360.000.000 VNĐ

SUN SPORT COMPLEX – SUN 

GRAND CITY

Thời gian: Tháng 06/2019

Gói thầu: Cung cấp, thi công lắp đặt hệ 

trần sao khu bể bơi

Diện tích: 240m2

Giá trị gói thầu: 200.000.000 VNĐ

NOEL & HỘI HOA XUÂN TP. 

VŨNG TÀU 2020

Thời gian: Tháng 12/2019 và tháng 

01/2020

Gói thầu: (1) Trang trí cây thông noel và 

(2) Hệ cây bồ công anh, trang trí cây cổ 

thụ bằng sợi quang

Số lượng: 40 cây thông; 12 cây bồ công 

anh và 2 cây đa cổ thụ

Giá trị 02 gói thầu: 880.000.000 VNĐ

LE GRAND JARDIN SÀI ĐỒNG

Thời gian: Tháng 01/2020

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ Đèn sợi 

quang hoa bồ công anh

Số lượng: 06 cây, phối trộn 3 loại đường 

kính 1.6m và 2m

Giá trị gói thầu: 150.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

CENTRAL LUXURY HOTEL

Thời gian: Tháng 5/2019

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo bar, karaoke

Diện tích: 150m2

Giá trị gói thầu: 120.000.000 VNĐ

TÒA NHÀ RIVERSIDE GARDEN

Thời gian: Tháng 3/2019

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao gắn pha lê khuếch tán

Số lượng: 300 điểm

Giá trị gói thầu: 80.000.000 VNĐ

PANORAMA NHA TRANG

Thời gian: Tháng 8/2019

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hiệu ứng sao 

bể bơi panorama

Diện tích: 630m2

Giá trị gói thầu: 510.000.000 VNĐ

CN PALACE BOUTIQUE HOTEL

Thời gian: Tháng 4/2019

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đế 6x2m, dài 1m

Giá trị gói thầu: 130.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

TRƯỜNG MẦM NON SAKURA 

MONTESSORI

Thời gian: Tháng 1/2019

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo

Diện tích: 250m2

Giá trị gói thầu: 200.000.000 VNĐ

HỘI HOA XUÂN VŨNG TÀU

Thời gian: Tháng 1/2019

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ đèn sợi 

quang trang trí

Số lượng: 100 đèn con sứa, 60 đèn khóm 

cây

Giá trị gói thầu: 190.000.000 VNĐ

SUN WORLD HẠ LONG COMPLEX

Thời gian: Tháng 7/2019

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt Hệ thống đèn Hoa bồ công anh và Hệ đèn sợi 

quang cây bóng

Số lượng: 20 cây đèn bồ công anh đường kính 1m, 200 đèn sợi quang cây bóng

Giá trị gói thầu: 350.000.000 VNĐ



19

Công trình/ dự án tiêu biểu

FLORENCE TOWER HÀ NỘI

Thời gian: Tháng 9/2018

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Gồm 01 đèn đường kính 

2.5m, dài 1.5m và 02 đèn đường kính 

1.2m, dài 70cm

Giá trị gói thầu: 130.000.000 VNĐ

KHÁCH SẠN GRAND GOLD

Thời gian: Tháng 7/2018

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đế 10x1.7m, dài 80cm

Giá trị gói thầu: 180.000.000 VNĐ

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HẢI 

ĐĂNG

Thời gian: Tháng 12/2018

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo và trần xuyên sáng tại 2 tầng 

tiệc cưới

Diện tích: 1000m2

Giá trị gói thầu: 890.000.000 VNĐ

BỆNH VIỆN THẨM MỸ ĐÔNG Á

Thời gian: Tháng 10/2018

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hệ đèn 

chùm sợi quang

Số lượng: Gồm 03 đèn đường kính 1.6m, 

dài 2m và 01 đèn đế 3.2x1.7m, dài 1m 

Giá trị gói thầu: 280.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

CENTRAL PARK VSIP HẢI PHÒNG

Thời gian: Tháng 12/2018

Gói thầu: Cung cấp lắp đèn đèn sợi quang 

sân vườn

Số lượng: 200 đèn cây bóng

Giá trị gói thầu: 80.000.000 VNĐ

AZIT SPA ĐÀ NẴNG

Thời gian: Tháng 4/2018

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống trần sao nhân 

tạo kết hợp trần xuyên sáng

Diện tích: 300m2

Giá trị gói thầu: 300.000.000 VNĐ

TÒA BKV PETRO SÀI GÒN

Thời gian: Tháng 5/2018

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hệ đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đế elip 4x2m, dài 2m tạo 

hình logo

Giá trị gói thầu: 190.000.000 VNĐ

CORAL BAY RESORT PHÚ QUỐC

Thời gian: Tháng 5/2018

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đường kính 3m, dài 3m

Giá trị gói thầu: 130.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

KHÁCH SẠN GOSIA NHA TRANG

Thời gian: Tháng 7/2017

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đế 2.4x2.4m, dài 1.8cm

Giá trị gói thầu: 140.000.000 VNĐ

KHÁCH SẠN MELISSA NHA 

TRANG

Thời gian: Tháng 10/2017

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đế 2.4x2.6m, dài 1.2m

Giá trị gói thầu: 150.000.000 VNĐ

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG VALENTINE 

VŨNG TÀU

Thời gian: Tháng 2/2018

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống đèn 

sợi quang trang trí

Số lượng: 1000 cây bóng

Giá trị gói thầu: 300.000.000 VNĐ

SÂN KHẤU THẾ GIỚI TRẺ SÀI 

GÒN

Thời gian: Tháng 11/2017

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo

Diện tích: 380m2

Giá trị gói thầu: 300.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

SIÊU THỊ TỪ SƠN BẮC NINH

Thời gian: Tháng 5/2017

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt đèn 

chùm sợi quang

Kích thước: Đế elip 4x1m, dài 3m

Giá trị gói thầu: 90.000.000 VNĐ

TÒA NHÀ TRUNG TÍN HÀ NỘI

Thời gian: Tháng 10/2016

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo

Diện tích: 400m2

Giá trị gói thầu: 280.000.000 VNĐ

KARAOKE CROWN HÀ NỘI

Thời gian: Tháng 7/2017

Gói thầu: Đèn chùm; tranh sợi quang; trang trí nghệ thuật trên trần, tường

Số lượng: 03 đèn chùm đế 1m dài 1m; tranh sợi quang 2x2m; trần tường diện tích 50m2

Giá trị gói thầu: 300.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI GALA 

CENTER SÀI GÒN

Thời gian: Tháng 7/2016

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao gắn pha lê khuếch tán

Diện tích: 1100m2

Giá trị gói thầu: 920.000.000 VNĐ

HẢI ĐĂNG ĐẤT LIỀN SÀI GÒN

Thời gian: Tháng 9/2016

Gói thầu: Cung cấp hệ đèn sợi quang, tư 

vấn công nghệ

Kích thước: Đường kính 1.4m, cao 7.4m

Giá trị gói thầu: 150.000.000 VNĐ

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI ĐẠI 

LỘC HẢI PHÒNG

Thời gian: Tháng 10/2016

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hệ 

đèn chùm sợi quang

Số lượng: Gồm 06 đèn đường kính 

3m, dài 1,2m

Giá trị gói thầu: 660.000.000 VNĐ

KARAOKE F5 PLUS HÀ NỘI

Thời gian: Tháng 8/2016

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hệ 

rèm sợi quang

Kích thước: Đế 5.5x2.8m, dài 1m

Giá trị gói thầu: 120.000.000 VNĐ
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Công trình/ dự án tiêu biểu

IBOX CAFÉ HÀ NỘI

Thời gian: Tháng 10/2016

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hiệu 

ứng sao sân khấu và trần sao nhân tạo

Tổng diện tích: 120m2

Giá trị gói thầu: 90.000.000 VNĐ

VILLA SÔNG ĐỐC CÀ MAU

Thời gian: Tháng 8/2016

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt trang 

trí thành viền bể bơi

Kích thước: Diện tích 105m2

Giá trị gói thầu: 95.000.000 VNĐ

BỂ BƠI BIỆT THỰ LẠNG SƠN

Thời gian: Tháng 10/2016

Gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt hiệu 

ứng sao và trang trí thành viền bể bơi 

bằng công nghệ sợi quang

Kích thước: Gồm 02 bể bơi diện tích 

40m2 và 20m2

Giá trị gói thầu: 130.000.000 VNĐ

TRIXIE CAFÉ & LOUNGE

Thời gian: Tháng 7/2016

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trần 

sao nhân tạo

Diện tích: 500m2

Giá trị gói thầu: 340.000.000 VNĐ



Trụ sở chính

Hotline

Email

Website

Facebook

Skype

298 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Nội

0936.631.248 / 0912.489.896

densoiquangviet@gmail.com

www.densoiquangviet.com

www.facebook.com/soiquangviet

densoiquangviet
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