
CÔNG TY CP SƠN LA MODE

SƠN LA MODE SÁNG TẠO TRONG SẢN XUẤT, 

NĂNG ĐỘNG TRONG KINH DOANH



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân là Công ty TNHH Thương mại

Đình Phú được thành lập năm 2009, ngày

24/10/2015, ban lãnh đạo Công ty quyết định

tái cơ cấu và đổi tên thành CÔNG TY CP

SƠN LA MODE.

Sau gần 10 năm xây dựng và không ngừng

phát triển, CÔNG TY CP SƠN LA MODE

đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong

ngành sản xuất sơn xây dựng và chất phủ bề

mặt mang thương hiệu GRAVITA paint tại

thị trường Việt Nam.
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CÁC DÒNG SẢN PHẨM

• Sơn chống thấm đa năng

• Sơn nội thất

• Sơn ngoại thất

• Super White Paint

• Sơn sàn công nghiệp.

• Sơn chống thấm

• Bột trét tường...
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Nhà máy sơn và chống thấm LA

MODE có diện tích 8.000m2, với 3

dây chuyền sản xuất sơn và 1 dây

chuyền sản xuất bột bả.

Tổng công suất thiết kế đạt 4.000.000

tấn/năm, công suất sử dựng tương

đương 3.500.000 tấn/năm.

TL/ Lamode paint 2017



NGUYÊN VẬT LIỆU

Các sản phẩm GRAVITA paint được

sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện

đại, nguyên liệu chính được nhập khẩu

từ các nước như Mỹ, Thụy Sỹ,

Australia, Malaysia... và được nhiệt

đới hóa phù hợp với khí hậu vùng

nhiệt đới và Việt Nam.

Vì vậy, sản phẩm GRAVITA paint có

chất lượng cao đạt chứng nhận

QCVN16:2014/BXD.
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THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Gần 10 năm xây dựng và phát triển đến

nay, CÔNG TY CP SƠN LA MODE đã

đạt được một số thành công nhất định:

- Huy chương Vàng và Chứng nhận

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng

cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2011.

- Sản phẩm LA MODE paint đạt danh

hiệu "Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu

biểu" năm 2016.
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QUAN ĐIỂM KINH DOANH

Xây dựng thương hiệu LAMODE
paint thông qua chất lượng sản phẩm,
dịch vụ là ưu tiên hàng đầu.

Với phương châm: “Sự hài lòng củaVới phương châm: “Sự hài lòng của
khách hàng là niềm hạnh phúc của
chúng ta” - Đây là những điều mà toàn
thể ban lãnh đạo và CBCVN CÔNG
TY CP SƠN LAMODE luôn phấn
đấu.
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HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Bên cạnh việc tiếp tục mở rộng quy mô các

hoạt động SXKD, CÔNG TY CP SƠN LA

MODE cũng chú trọng đến các công tác xã

hội, hoạt động cộng đồng... hướng tới mục

tiêu là doanh nghiệp phát triển bền vững.tiêu là doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh

tham gia các hoạt động xã hội với mục tiêu:

giáo dục ý chí cho CBCNV, thực hiện trách

nhiệm xã hội, đưa thương hiệu LAMODE

paint phát triển rộng khắp cả nước.

TL/ Lamode paint 2017



KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU LA MODE PAINT

- Thông qua các kênh phân phối Công

ty đã đưa sản phẩm đến với người tiêu

dùng và các đối tác một cách hiệu quả

nhất

- CÔNG TY CP SƠN LAMODE tiếp- CÔNG TY CP SƠN LAMODE tiếp

tục bước đi mới phù hợp với chiến

lược phát triển bền vững trong giai

đoạn mới: mở rộng sản xuất, mạng

lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng,

đa dạng chủng loại, chi phí thấp nhất...
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LỜI KẾT

Với khát vọng vươn lên không ngừng , CÔNG TY CP SƠN LA MODE

tin rằng trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ trở thành một trong

những nhà sản xuất sơn tường và bột bả lớn tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đã quan tâm, theo dõi!
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