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Qua tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại từ ngàn xưa đã có minh chứng, 
đúc kết cho một chân lý: “Mọi hành trình vạn dặm cũng từ một bước chân”. Có 
những bước chân lịch sử đánh dấu bước ngoặt trọng đại, là bước nhảy vọt của 
thế giới, Có những bước chân Tây Sơn huyền thoại anh hùng, và cũng có những 
bước chân vinh quang tạo nên cảm xúc bất diệt, kỳ tích vẻ vang.
Tại Onetech Việt Nam, đó là những bước chân nhiệt huyết mang trong theo 
khát vọng đổi thay cả một thế hệ, dựng xây những giá trị tốt đẹp, chinh phục 
những tầm cao mới.
Ông Nguyễn Văn Trung: “ Trong hành trình 10 năm qua và tương lai phía trước, 
bằng tất cả tâm huyết, tinh thần và trí lực của mình, Giá kệ Onetech sẽ không 
ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm. Không những thế sẽ 
cho ra các dòng sản phẩm mới, mang đến cho khách hàng những giá trị gia 
tăng bền vững”.
Bước nhanh hơn nữa trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới, Có những 
dấu chân của anh, của tôi,của chúng ta, của những con người nhiệt huyết cho 
cộng đồng, dựng xây đất nước và mang thương hiệu giá kệ Onetech vươn tầm 
quốc tế.

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

THƯ NGỎ
“Những khách hàng không hài lòng sẽ là 

bài học tuyệt vời cho bạn”

Lê Thiết 
(VICE CEO ONTECH)



MỤC LỤC
MENU

Giới thiệu công ty

Tầm nhìn / Sứ mệnh/ Giá trị cốt lõi

Quá trình phát triển

Cơ cấu tổ chức / Nhân sự chủ chốt

Lĩnh vực hoạt động

Danh mục dự án

Thành tựu - giải thưởng

Văn hóa doanh nghiệp

Sản phẩm - dịch vụ

Đối tác khách hàng

Trang thiết bị - máy móc

“Đừng bao giờ sợ thất bại, bạn chỉ cần 
đúng một lần duy nhất trong đời.”

Nguyễn Văn Trung
(CEO ONETECH)
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Được thành lập từ năm 2012, ONETECH là công ty chuyên sản xuất giá 
kệ phục vụ cho siêu thị, kho hàng phân phối đến hầu khắp các tỉnh thành 
trên cả nước.

Thấu hiểu sự khó khăn do sản lượng sản xuất chưa bắt kịp nhu cầu thị 
trường. Đồng thời thực hiện bước đi chiến lược của công ty là mở rộng sản 
xuất, gia tăng chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu giá kệ siêu 
thị và giá kệ kho hàng chất lượng cao sang thị trường Hàn, Nhật, Châu 
Âu… ONETECH đã mở rộng quy mô sản xuất, đưa thêm số lượng lớn dây 
chuyền, công nghệ tiên tiến và đào tạo chuyển giao công nghệ nhằm 
hoàn thành mục tiêu tăng gấp nhiều lần công suất hiện tại.

Song hành với kế hoạch mở rộng, đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu: 
Đội ngũ ONETECH cũng đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để hợp thực 
các thủ tục giấy tờ chứng minh sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế phù hợp 
điều kiện xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Sau đó là kết thúc các bước 
đàm phán, ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài để hoàn thành khát 
vọng vươn tầm 5 châu của ONETECH. 

Đối với thị trường trong nước, ONETECH tiếp tục chương trình mở rộng 
đại lý, vươn dài cánh tay đến khắp 64 tỉnh thành trên cả nước. Để đạt 
được mục tiêu này, ONETECH sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn xét duyệt đại lý 
mới với tiêu chuẩn cao hơn. Đồng thời mang đến chính sách chăm sóc 
đại lý và đào tạo sale/marketing, hỗ trợ từ hãng mảng kỹ thuật thiết kế và 
triển khai dự án chuyên nghiệp hơn đến từng đại lý. 

Hiểu rõ vấn đề then chốt quyết định thành công của doanh nghiệp không 
chỉ có kế hoạch phát triển mà còn đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của 
sản phẩm và dịch vụ. ONETECH luôn tìm tòi nghiên cứu phát triển tối đa 
công năng của các mẫu giá kệ. Các mẫu thiết kế bắt sóng xu hướng thiết 
kế hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng về công năng sử dụng và 
tính thẩm mỹ của không gian. Không chỉ vậy, Giá kệ ONETECH đưa ra 
thị trường luôn có mức giá hợp lý nhất thị trường, cùng chế độ hậu mãi tốt 
nhất. Bởi vậy sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng của các 
đối tác lớn nhỏ trên toàn quốc. Điển hình là một số  đối tác lớn như: 
GOMart, WinMart… 

Tiền thân là 1 doanh nghiệp nhỏ. Trải qua hơn 10 năm phấn đấu miệt 
mài, cùng sự lãnh đạo của các nhà quản lý trẻ năng động, sáng tạo Tập 
Đoàn Onetech đã có những bước phát triển bứt phá nhanh chóng. Cho 
đến nay ONETECH đang vững vị thế dẫn đầu, là một trong những đơn vị 
sản xuất tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và cung cấp giá kệ trải khắp 
thị trường 3 miền.

Với quy mô hơn 46.000m² nhà xưởng, hơn 3000 công nhân vận hành dây 
chuyền hoạt động hết công suất theo quy trình JIT (Just In Time) của Nhật 
bản, ONETECH cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và 150+ đại lý 
trên toàn quốc. Hơn nữa, đội ngũ quản lý trên 20 người, và 100+ kỹ sư có 
trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đại học triển khai dự án theo quy trình kiểm 
soát chất lượng cao, đáp ứng cả những khách hàng khắt khe nhất từ Hàn 
Quốc và Nhật Bản như Kagakawa, Huyndai...

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
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Phát triển đội ngũ ngày càng có nhiều kỹ năng và sáng kiến chuyên nghiệp hơn với dịch vụ tận tâm luôn giữ chữ 

Tín và trung thành với cam kết vì cộng đồng Việt, hướng tới xúc tiến thương hiệu ONETECH vinh danh dân tộc 

Việt Nam trên thương trường quốc tế.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
VISION, MISSION

GIÁ TRỊ VÀNG
GOLD VALUES

ONETECH luôn đào tạo đội ngũ thêm nhiều kỹ năng hỗ trợ khách hàng về các giải pháp phương án phân tích thị 

trường, đầu tư, xây dựng thương hiệu và tư vấn gắn kết cộng đồng hoàn toàn miễn phí,... và nhiều những tiện ích 

khác nhằm chung sức phát triển với chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất.

TIỀM LỰC SẢN XUẤT
POTENTIAL OF PRODUCTION

Hai nhà máy trang bị hệ thống sản xuất máy móc và Robot hiện đại khẳng định số 1 về năng lực chiếm lĩnh 

thị trường mảng kệ giá siêu thị và kệ kho chứa hàng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. ONETECH VIỆT 

NAM tiếp tục tham gia đóng góp gấp đôi cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, khẳng định Việt Nam trở thành 

con rồng trong khu vực Châu Á.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
BUSINESS HISTORY

2012 2014 2016 2018 2020 2022

2013 2015 2017 2019 2021

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hoạt động kinh 
doanh đầu tiên của 
công ty là nhập khẩu 
thành phẩm từ nước 
ngoài.

XÂY DỰNG NHÀ MÁY

Trang bị hàng loạt xe 
vận tải và cẩu bốc dỡ 
hàng chuyên dụng, 
phục vụ cho lắp đặt 
giá kệ toàn Miền Bắc.

CƠ CẤU LẠI BỘ PHẬN

Trở thành đối tác 
chiến lược của các dự 
án lớn: Long Tơ, 
Victoria...

DI CHUYỂN NHÀ MÁY

Di chuyển nhà máy 
sản xuất về Thạch 
Thất, Hà Nội.
Đối tác chiến lược với 
Sunshine Mart.

LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH

Công ty vẫn tăng 
trưởng mạnh gấp đôi 
trên toàn quốc cả về 
cơ cấu lẫn năng lực 
sản xuất mặc dù dịch 
Covid xảy ra

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY 2

Đạt chứng chỉ chất 
lượng ISO 9001:2015
Xây dựng lò sơn tĩnh 
điện thứ 2 hiện đại 
nhất Việt Nam.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH
ĐÀ NẴNG

Phát triển các đại lý 
chiếm lĩnh thị trường 
ở khắp các tỉnh miền 
Bắc.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH
HCM VÀ MIỀN NAM

Nhanh chóng nắm 
vững thị trường khắp 
Việt Nam.

TIẾP ĐÀ PHÁT TRIỂN

Trở thành đối tác 
chiến lược của chuỗi 
siêu thị điện máy: 
BRG, MEDIA MART, 
MẸ VÀ BÉ, GOLD 
SUN, EUROSUPER....

BƯỚC ĐỆM PHÁT TRIỂN

Phát triển mạnh thị 
trường về mảng công 
nghiệp, làm tiền đề 
cho các dự án thương 
hiệu lớn và tập đoàn 
xản xuất 

ĐỔI TÊN CÔNG TY

Đổi tên công ty thành 
Công ty TNHH Sản 
xuất và Thương Mai 
Onetech Việt Nam.
Trở thành đối tác 
chiến lược với Nutri 
Mart, Hoa Sen Home.



CƠ CẤU TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

GD Nhà máy 
sản xuất

Quản Đốc 
SP siêu thị

Quản Đốc 
SP công nghiệp

TP R&B 
phát triển SP mới

TP Marketing

Digital 
marketing

Marketing 
truyền thống

Xây dựng 
thương hiệu

GĐ Kinh doanh

Brandname

Ban kiểm toán 
tài chính

Quan hệ quốc tế
 & đối tác 
chiến lược

GĐ Marketing 
chiến lược

Tổng Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Dự án siêu thị

Các thiết bị, 
phần mềm & 

phụ kiện siêu thị

Dự án
công nghiệp

Phát triển đại lý.

GĐ Tài chính

TP Kinh doanh 1 TP Kinh doanh 2

GĐ Nhân sự

TP Kế toán
TP Tuyển dụng 

và xây dựng văn 
hóa nội bộ

Kế toán kho

Kế toán thuế

Ban tuyển dụng 
nhà máy

Ban tuyển dụng 
văn phòng



PHẦN MỀM 
ONETECH POS

THIẾT BỊ AN NINH
& PHỤ KIỆN

SẢN XUẤT 
KỆ SIÊU THỊ

SẢN XUẤT 
KỆ KHO HÀNG

Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong 
ngành sản xuất giá kệ cùng với sự hỗ trợ của 
máy móc, trang thiết bị hiện đại, quy mô nhà 
xưởng ngày càng mở rộng. Thêm vào đó là sự 
nỗ lực của đội ngũ hàng ngàn cán bộ, nhân 
viên, Tập Đoàn Onetech đã đang và sẽ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giữ vững vị 
thế dẫn đầu của mình trên thị trường Việt 
Nam. Đồng thời đưa các sản phẩm giá kệ tiêu 
chuẩn quốc tế đến chinh phục các thị trường 
nước ngoài. 

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của thị 
trường, các siêu thị, kho bãi ngày càng mở rộng 
cộng thêm sự gia tăng nhu cầu từ các đối tác 
chiến lược như: GO!.Mart, WinMart, HC Mart, 
Media Mart, Viettel, Vinmart, Tôn Hoa Sen,… 
khiến sản lượng hiện tại chưa kịp thời đáp ứng 
nhu cầu thị trường. Từ đó kéo dài thời gian 
nhận hàng, hoàn thiện thi công lắp đặt, ảnh 
hưởng đến tiến độ yêu cầu của Quý khách 
hàng.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong 
ngành sản xuất giá kệ cùng với sự hỗ trợ của 
máy móc, trang thiết bị hiện đại, quy mô nhà 
xưởng ngày càng mở rộng. Thêm vào đó là sự 
nỗ lực của đội ngũ hàng ngàn cán bộ, nhân 
viên, Tập Đoàn Onetech đã đang và sẽ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giữ vững vị 
thế dẫn đầu của mình trên thị trường Việt 
Nam. Đồng thời đưa các sản phẩm giá kệ tiêu 
chuẩn quốc tế đến chinh phục các thị trường 
nước ngoài. 

Ban lãnh đạo hiệp hội các nhà bán lẻ thấy 
được tiềm năng to lớn của các chuỗi siêu thị 
nên rất mong đạt được ước mơ của mình là 
cung cấp toàn bộ giải pháp quản lý và bán 
hàng với chi phí thấp, chất lượng cao. Từ đó 
Onetech trở thành một điểm cung cấp toàn bộ 
giải pháp siêu thị hoàn thiện cho thị trường 
Việt Nam và Đông Nam Á. 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BUSINESS SECTORS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Các nhà máy ONETECH hiện đang dẫn đầu khẳng định vị trí số 1 về sản lượng sản xuất thị trường 
kệ giá siêu thị. Đầu năm 2023, nhà máy thứ 2 xuất hiện sẽ đẩy mạnh chiếm lĩnh thị phần dẫn đầu 
cả thị phần kệ chứa kho hàng nhà máy và doanh nghiệp. ONETECH luôn quan tâm tới phát triển 
sản phẩm giải pháp thân thiện với môi trường, ngày càng rẻ hơn và có nhiều giải pháp hỗ trợ đối tác 
phương án kinh doanh, tối ưu không gian kho hàng giúp cộng đồng tiết kiệm chi phí hơn.

Chìa khóa thành công của sản phẩm ONETECH Việt Nam:
MIỄN PHÍ hoàn toàn thiết kế tư vấn mặt bằng kinh doanh và kho hàng.
Sản phẩm quốc dân, giá kệ giá rẻ nhất, với chất lượng tốt đáp ứng mọi người Việt.
Nhà máy sản xuất công suất lớn nhất Việt Nam, với dây chuyền công nghệ hiện đại.
Sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, quy trình sản xuất chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
Đội ngũ triển khai chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và kỹ thuật cao.
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DANH MỤC DỰ ÁN
LIST OF PROJECTS

MICA

MICA

MICA

Đây là những dự án tiêu biểu và đã thành công vang dội, quý đối tác có thể tham khảo và chiêm ngưỡng 
thành quả, công sức mồ hôi của cán bộ công nhân viên Onetech.

DỰ ÁN KỆ SIÊU THỊ
SUPERMARKET SHELF PROJECTS

Dự án chuỗi siêu thị BRG Mart.

Quy mô: 75 siêu thị.
Thiết bị lắp đặt: Kệ tôn đục lỗ, ụ khuyến mại, kệ rau củ quả, bàn 
thu ngân, kệ giỏ mì, xe đẩy siêu thị.

Dự án chuỗi siêu thị GO! (BigC)

Quy mô: 10 siêu thị.
Thiết bị lắp đặt: Kệ lưng lưới, kệ vuông, kệ móc treo, kệ giỏ mì.

Dự án chuỗi siêu thị Media Mart.

Quy mô: 350 siêu thị trở lên.
Thiết bị lắp đặt: Kệ siêu thị điện máy, gia dụng.



MICA

Quy mô: đã thực hiện 5 siêu thị.

MICA

MICAMICA

MICA

MICA MICA

Thiết kế, lắp đặt kệ quảng cáo cho các thương hiệu Poca, Petroli-
mex, Samsung, Nokia, Sữa Mộc Châu, TH True Milk, Nagakawa, 
Goldsun, Mì Cung Đình.

MICA

Quy mô: 3 siêu thị rộng 3000 - 5000 m2
Thiết bị lắp đặt: Kệ siêu thị, ụ khuyến mại, bàn thu ngân, xe đẩy 
siêu thị, làn kéo, giỏ xách nhựa.

Dự án kệ bày hàng tại CellphoneS.

Dự án chuỗi Sunshine Mart của Sun Group.

Dự án kệ quảng cáo cho các nhãn hàng.

Dự án chuỗi siêu thị A&S Mart.

Dự án chuỗi TTTM Aloha Mall

Quy mô: 11 đại siêu thị trở lên rộng trên 10.000 m2.
Thiết bị lắp đặt: Kệ lưng lưới, kệ thời trang, ụ khuyến mại, kệ móc 
treo, kệ giỏ mì, bàn thu ngân, xe đẩy và phụ kiện khác

Quy mô: hơn 70 cửa hàng.
Thiết bị lắp đặt: Kệ móc treo phụ kiện, kệ trưng bày laptop và 
điện thoại.

Dự án chuỗi siêu thị Đức Thành.

Quy mô: chuỗi hơn 10 siêu thị tại Hà Nội.
Thiết bị lắp đặt: Kệ lưng lưới, kệ móc treo, kệ giỏ mì, ụ khuyến 
mại, bàn thu ngân, kệ rau củ quả, xe đẩy siêu thị và thiết bị khác.

Dự án chuỗi siêu thị Minh Cầu.

Quy mô: hơn 4 siêu thị tại Thái Nguyên.
Thiết bị lắp đặt: Kệ lưng lưới, kệ móc treo, kệ giỏ mì, ụ khuyến 
mại, bàn thu ngân, kệ rau củ quả, xe đẩy siêu thị.

Dự án chuỗi siêu thị mẹ và bé Jim Tồ.

Quy mô: chuối hơn 13 siêu thị tại Thanh Hóa.
Thiết bị lắp đặt: Kệ siêu thị mẹ và bé, kệ bày sữa, khuyến mại, 
bàn thu ngân.



Dự án chuỗi cửa hàng Nutrimart.

Quy mô: 1000 siêu thị trở lên.
Thiết bị lắp đặt: Kệ lưng lưới, ụ vuông khuyến mại, bàn thu ngân.

MICA

Dự án chuỗi siêu thị mẹ và bé Mẹ Ơi.

Quy mô: 10 siêu thị trở lên.
Thiết bị lắp đặt: Kệ gỗ khung sắt, kệ tôn đục lỗ, ụ khuyến mãi, bàn 
thu ngân.

MICA

MICA

Quy mô: 30 siêu thị.
Thiết bị lắp đặt: Kệ tôn đục lỗ, kệ rau củ quả, kệ giỏ mì, bàn thu 
ngân, giỏ xách.

Dự án siêu thị Winmart+ (Vinmart+ cũ)

MICA

Quy mô: 23 Showroom trên toàn quốc.
Thiết bị lắp đặt: Kệ tôn đục lỗ, kệ giỏ mì, kệ móc treo thiết kế theo 
yêu cầu.

Dự án Hoa Sen Home

Đây là những dự án tiêu biểu và đã thành công vang dội, quý đối tác có thể tham khảo và chiêm ngưỡng 
thành quả, công sức mồ hôi của cán bộ công nhân viên Onetech.

Dự án kệ hạng nặng Tập đoàn MUTOSI.

Quy mô kho hàng: 5.000 m2

Quy mô kho hàng: 1.000 m2
Thiết bị lắp đặt: Kệ Selective 2 tầng tải trọng 1.000kg/tầng.

Dự án Công ty Dược phẩm Ninh Bình.

Quy mô kho hàng: 2.000 m2
Thiết bị lắp đặt: Kệ hạng nặng 6 tầng, tải trọng 1.000kg/tầng..

Dự án kệ hạng nặng công ty BAYA.

DỰ ÁN KỆ KHO HÀNG
WAREHOUSE RACKING PROJECTS



Dự án kệ kho siêu thị BigC.

Quy mô: Tại các siêu thị Big C.
Thiết bị lắp đặt: Kệ trung tải 5 tầng tải trọng 500kg/tầng.

Dự án kệ trung tải tại KCN An Lão.

Quy mô nhà kho: 2.000 m2

Thiết bị lắp đặt: Kệ trung tải 5 tầng tải trọng 500kg/tầng.

Quy mô nhà kho: 5.000 m2

Thiết bị lắp đặt: Kệ hạng nặng 3 tầng tải trọng 2.000kg/tầng.
Quy mô kho hàng: 1.000 m2

Thiết bị lắp đặt: Kệ trung tải 5 tầng tải trọng 500kg/tầng.

Dự án lắp kệ trung tải tại KCN Thăng Long.

Quy mô: 1.000 m2

Thiết bị lắp đặt: Kệ trung tải 6 tầng tải trọng 500kg/tầng.

Dự án tổng kho Viettel tại Hòa Lạc.

Quy mô kho hàng: 1.000 m2

Thiết bị lắp đặt: Kệ sàn lửng Mezzanine.

Dự án kho hàng Ferroli.

Dự án Công ty Landco KCN Khắc Niệm.

Quy mô kho hàng: 2.000 m2

Thiết  bị lắp đặt: Kệ trung tải 3 tầng tải trọng 500kg/tầng.

Dự án kệ trung tải Công ty Thế Giới Bếp.

Quy mô kho hàng: 3000 m2

Thiết bị lắp đặt: Kệ hạng nặng 3 tầng tải trọng 1.000kg/tầng.

Dự án kệ kho tại KCN Cao An, Hải Dương.
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CORPORATE CULTUREVĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Triết lý kinh doanh
- Hài hòa.
- Nhất quán.
- Lấy con người làm trọng tâm.

Các mối quan hệ trong văn hóa 
doanh nghiệp.
- Xây dựng bộ máy truyền thông nội bộ với 6 nguyên tắc chiến 
lược.
- Thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Động lực cá nhân, tổ chức
- Cá nhân: tuân thủ theo các nguyên tắc như: tháp 

nhu cầu Maslow, thuyết X và thuyết Y.

- Tổ chức: mô hình tổ chức “ Tinh gọn” Lean Manu-

facturing.

Xây dựng câu chuyện doanh 
nghiệp.
- Xây dựng văn hóa tỏ chức lễ kỉ niệm.
- Nghi thức và thói quen.
- Sự kiện thăng chức.
- Thưởng nóng.

Hệ thống trao đổi thông tin.
- Có tính hai chiều, liên tục, thuận lợi.
- Xử lý nhanh các vấn đề phát sinh.

Quy trình, quy định.
- Hợp pháp.
- Thực tiễn.
- Hiệu quả.



Các loại máy móc thiết bị được sản xuất, nhập khẩu từ các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, EU với chế độ bảo 
hành, tư vấn những giải pháp tối ưu khi chọn thiết bị, chế độ hậu mãi tốt nhất đã và đang đáp ứng tối đa nhu 
cầu ngày càng cao của khách hàng trên toàn quốc.

Với dây chuyền sản xuất lưới tự động với độ chính xác cao, tính 
đồng đều được đảm bảo và các mối hàn chính xác với khả độ 
chắc chắn tuyệt đối. Giải pháp hàn lưới tự động không chỉ giảm 
chi phí nhân công mà còn giúp cho sản phẩm có độ chính xác 
cao, mẫu mã đẹp

Máy hàn lưới tự động.

Onetech đã trang bị dây chuyền sản xuất tay kệ siêu thị tự động từ 
việc cắt tôn, cắt và dập gân đảm bảo cho các sản phẩm tay kệ 
siêu thị có độ chính xác cao, các vết cắt gọn gàng với độ chính 
xác cao

Máy CNC sản xuất tay kệ siêu thị.

CÔNG CỤ SẢN XUẤT
PRODUCTION TOOLS

TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC
EQUIPMENT OF PRODUCTION

Máy CNC sản xuất cột trụ kệ.

Với công nghệ cán, xả tự động cùng hệ thống uốn các tấm thép 
thành các hình có mặt cắt tùy chỉnh giúp Onetech có thể sản xuất 
được nhiều loại cột trụ của kệ kho hàng, cột trụ kệ siêu thị cũng như 
các chi tiết khác sử dụng dây chuyền cán với độ chính xác cao.

CORPORATE CULTURE



Robot hàn tự động.

Onetech là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực giá kệ áp dụng công nghệ 
hàn robot tự động. Chính vì thế các mối hàn trên sản phẩm của 
Onetech luôn đều, đẹp và có chất lượng tốt nhất. Tốc độ hành 
nhanh và có độ chính xác cao giúp tăng năng suất lao động

Dây chuyền sơn tĩnh điện cao cấp.

Dây chuyền sơn nhôm tự động là một trong những hệ thống có 
nhiều ưu điểm vượt trội nhất hiện nay. Trong quá trình hoạt động, 
hệ thống dây chuyền này giúp tiết kiệm nhiên liệu tự nhiên, hạn 
chế lượng bột sơn dư thừa và thu hồi tái sử dụng bột sơn đến gần 

Máy CNC sản xuất mâm tôn.

Với dây chuyền cắt dập tôn cuộn tự động giúp cho sản phẩm mâm 
tôn do Onetech có độ chính xác cao, các nếp gấp đều cũng như 
các góc cạnh được chính xác và gọn gàng. Mân tôn của Onetech 
trên thị trường luôn có kiểu dáng đẹp và có kích thước chuẩn xác.

Với đội ngũ lái xe lâu năm và xe tải của Onetech hiện có. Onetech 
luôn sẵn sàng  đến bất cứ nơi đâu để có thể giao hàng cho khách 
hàng. Onetech luôn hỗ trợ vận chuyển cho đại lý cũng như khách 
hàng, đưa sản phẩm giá kệ từ nhà máy của Onetech đến tận chân 

Hệ thống vận chuyển.

Với công nghệ cắt laser giúp cho các chi tiết được gọn gàng và 
chính xác cao đáp ứng nhu cầu sản xuất các chi tiết đòi hỏi mẫu 
mã đẹp, độ chính xác cao.

Máy cắt laser CNC.

Kết sức mạnh, 
Nối thành công



Kệ sắt v lỗ đa năng.

Kệ hạng nặng Double Deep.
Ghép đối lưng 2 bộ kệ Selec-
tive để tối ưu hóa diện tích 
chứa Pallet.
- Chiều dài: 1.2 - 3.0 (m)
- Chiều rộng: 2.0 - 4.0 (m)
- Chiều cao tối đa: 8 (m)
- Số tầng: 2 - 6 tầng
- Tải trọng: Trên 700kg/tầng.

Kệ trung tải.

Kệ hạng nặng Drive In.
Kệ dùng để chứa các pallet có 
kích thước đồng nhất,mật độ 
chứa hàng cực cao.
- Chiều dài: 1.5 - 3.0 (m)
- Chiều rộng: 0.4 - 1.2 (m)
- Chiều cao: 1.5 - 6.0 (m)
- Số tầng: 2 - 7 tầng
- Tải trọng tối đa: 600kg/tầng.

Kệ sàn Mezzanine.
Tạo ra tầng lửng để tăng diện 
tích chứa hàng, nâng cao hiệu 
suất lưu trữ của nhà kho.
- Chiều cao mỗi tầng: 2 - 3 (m)
- Chiều rộng sàn lửng theo yêu 
cầu của khách hàng
- Tải trọng: Trên 500kg/tầng.

Kệ hạng nặng Selective.

Là sản phẩm quan trọng được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp nhờ vào khả năng tối ưu không gian lưu 
trữ hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi loại kệ lại phù hợp với cách vận hành khác nhau

KỆ CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL SHELVES

SẢN PHẨM
LIST OF PRODUCTS

Tải trọng nhẹ: phù hợp với 
nhiều mục ích. 
- Chiều dài: 60 - 150 (cm)
- Chiều rộng: 30 - 60 (cm)
- Chiều cao tối đa: 3 (m)
- Số tầng: 2 - 7 tầng
- Tải trọng tối đa: 120kg/tầng.

Chứa các loại hàng hóa có tải 
trọng trung bình.
- Chiều dài: 1.5 - 3.0 (m)
- Chiều rộng: 0.4 - 1.2 (m)
- Chiều cao: 1.5 - 6.0 (m)
- Số tầng: 2 - 7 tầng
- Tải trọng tối đa: 600kg/tầng.

Chứa pallet khối lượng lớn 
trong các kho hàng của doanh 
nghiệp.
- Chiều dài: 1.2 - 3.0 (m)
- Chiều rộng: 1.0 - 2.0 (m)
- Chiều cao tối đa: 8 (m)
- Số tầng: 2 - 6 tầng.
- Tải trọng: Trên 700kg/tầng.



Kệ siêu thị đơn lưng lưới

Kệ siêu thị đôi lưng lưới

Kệ siêu thị đơn tôn đục lỗ.

Kệ siêu thị đôi tôn đục lỗ. Kệ siêu thị đôi tôn liền.
Bố trí giữa sàn siêu thị.

Tải trọng: 60kg.

Màu mica: Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng.

Tổng chiều rộng: 410mm - 510mm.

Độ rộng mâm tầng: 350 - 450mm.

Độ rộng mâm đáy: 300 - 350mm.

Tạo lối đi cho cửa hàng.

Tải trọng: 70kg.

Màu mica: Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng.

Tổng chiều rộng: 410mm - 510mm.

Độ rộng mâm tầng: 350 - 450mm.

Độ rộng mâm đáy: 300 - 350mm.

Tăng tính thẩm mỹ và hiệu quả lưu trữ.

Tải trọng: 90kg.

Màu mica: Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng.

Tổng chiều rộng: 410mm - 510mm.

Độ rộng mâm tầng: 350 - 450mm.

Độ rộng mâm đáy: 300 - 350mm.

Kệ siêu thị đơn tôn liền.

Là vật dụng để nâng, đỡ và chứa hàng hóa. Kệ siêu thị chứa hàng gồm nhiều loại đa dạng về tải trọng và kiểu 
dáng nên được sử dụng phổ biến nhằm tiết kiệm không gian diện tích của siêu thị.

KỆ SIÊU THỊ
SUPERMARKET SHELVES

Máy in hóa đơn Xprinter

Máy in mã vạch 350B.

Máy in hóa đơn PRP 085.

Cổng từ siêu thị. Tem từ mềm.

Máy in mã vạch G500.

Phụ kiện kệ siêu thị bao gồm các sản phẩm để hỗ trợ trưng bày bày như: rổ mì, móc kệ siêu thị (móc treo đơn, 
móc treo đôi), thanh húc ngang treo đồ siêu thị như chảo, dao, thớt, phụ kiện chó mèo, ốp điện thoại, nẹp 
giá, rào chắn, rổ siêu thị…Khuôn kệ dùng để trưng bày các sản phẩm như bát đĩa, ấm chén. 

PHỤ KIỆN SIÊU THỊ
SUPERMARKET ACCESSORIES

Xprinter là một thương hiệu chuyên cung 

cấp các thiết bị in ấn chuyên dùng trong 

thương mại. Máy có độ bền cao với chế độ 

cắt giấy tự động thuận tiện cho người dùng. 

Máy in xprinter cho tốc độ in nhanh, chất 

lượng nhiệt ổn định. Và đây cũng là một 

trong những giải pháp cho việc in hóa đơn 

hiệu quả trong các cửa hàng.

Giải pháp thay thế cho các loại máy in tem 

bằng mực là các dòng máy in tem bằng 

nhiệt. Với ưu điểm chi phí thấp, tốc độ in 

nhanh, mã vạch rõ ràng. yếu điểm của 

dòng máy in tem bằng nhiệt chính là độ 

bền màu của tem không cao chỉ phù hợp 

với những loại tem sử dụng trong thời gian 

ngắn.

Đối với các siêu thị, cửa hàng thì cổng từ an 

ninh là một trong những giải pháp hữu hiệu 

nhất để tránh bị mất hàng hóa. Cổng từ có 

thể có 2-3 cánh với độ nhạy từ tính cao 

giúp cảnh báo khi hàng hóa đi qua được 

kiểm soát mọi hàng hóa khi qua cổng từ 

chưa được thanh toán.

Với cấu tạo từ tính đặc biệt có chức năng 

như một con chíp mỏng được giấu kín giữa 

hai lớp giấy in tem. Tem từ mềm được sử 

dụng để dán trên các sản phẩm và phải 

được khử từ thông qua thiết bị đặc biệt 

trước khi đi qua cổng từ. Sử dụng tem từ 

mềm là giải pháp quản lý hàng hóa cho 

hiệu quả cao, chi phí thấp.

Với mẫu thiết kế vuông vức cùng đầy đủ 

các tính năng cơ bản như tự cắt giấy, tốc độ 

in nhanh, đầu in cho nhiệt độ đều giúp chữ 

hiển thị trên giấy in đậm đều và có độ bền 

cao. Máy được thiết kế các nút mở và công 

tắc nguồn phía sườn rất thuận lợi cho việc 

thay giấy cũng như quản lý nguồn điện.

Giải pháp hàng đầu cho các cửa hàng trong 

việc in tem không thể bỏ qua thương hiệu 

godex. Godex G500 không là giải pháp in 

bằng cuộn giúp cho tem có độ bền màu cao 

và có thể in tem nhãn trên các khổ giấy lớn, 

tốc độ in nhanh. Tem được in bằng máy 

godex g500 có độ nét cao và bền bền màu.

Giá thành rẻ hơn so với 2 mẫu kệ còn lại.

Tải trọng: 60kg.

Màu mica: Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng.

Tổng chiều rộng: 410mm - 510mm.

Độ rộng mâm tầng: 350 - 450mm.

Độ rộng mâm đáy: 300 - 350mm.

Kế thừa được ưu điểm của 2 mẫu kệ siêu thị 

còn lại.

Tải trọng: 70kg.

Màu mica: Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng.

Tổng chiều rộng: 410mm - 510mm.

Độ rộng mâm tầng: 350 - 450mm.

Độ rộng mâm đáy: 300 - 350mm.

Khả năng chịu tải cao hơn 2 mẫu kệ còn lại.

Tải trọng: 90kg.

Màu mica: Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng.

Tổng chiều rộng: 410mm - 510mm.

Độ rộng mâm tầng: 350 - 450mm.

Độ rộng mâm đáy: 300 - 350mm.
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Giải pháp vận chuyển hàng hóa trong các kho hàng tải trọng nhẹ 
cũng như trong các siêu thị. Với xe đẩy hàng việc vận chuyển 
hàng hóa từ kho lên trưng bày trên kệ thuận lợi hơn và có thể di 
chuyển lượng hàng hóa nhiều hơn.

Là thiết bị không thể thiếu trong các siêu thị cửa hàng quy mô lớn. 
Đây là phương tiện không chỉ có tác dụng chứa hàng hóa cho 
khách hàng mà còn là giải pháp giúp cho khách hàng thoải mái 

Giấy in hóa đơn.

Tem từ cứng.

Xe đẩy hàng. 

Xe đẩy siêu thị.

Đối với các loại hàng hóa có giá trị cao việc vận chuyển ra khỏi 
cửa hàng khó nhận biết thì tem từ cứng là giải pháp không thể 
thiếu. Hàng hóa phải được gắn các tem từ cứng vào sản phẩm 
và rất khó có thể gỡ bỏ ra khỏi sản phẩm. Tem từ cứng đi kèm 
có đinh ghim hay dây cáp inox. Để đảm bảo hàng hóa được 
gắn tem có thể đưa ra khỏi cửa hàng mà cổng từ không báo 
động cần được gỡ bỏ tem ra khỏi sản phẩm.

Là loại giấy chuyên dụng có kích thước tiêu chuẩn có đặc tính 
đặc biệt chuyên dùng cho các dòng máy in nhiệt trên thị 
trường hiện nay. Giấy có cấu tạo đặc biệt và có thể thay đổi 
màu sắc bề mặt giấy trong quá trình tiếp xúc với nhiệt độ nhất 
định. Màu sắc có thể lưu được trong thời gian tương đối dài và 
không thể xóa hay tẩy xóa. Giấy có các kích thước chính gồm 
size 80mm và 57mm. Giấy in nhiệt vẫn có thể sử dụng trong 
các máy in mực như giấy thông thường

Đầu đọc mã vạch

Máy kiểm kho.

Giải pháp cho khách hàng đi vào cửa hàng siêu thị mua lượng 
hàng nhỏ. Việc di chuyển trong cửa hàng sẽ thuận lợi hơn và có 
thể mua được nhiều loại hàng hóa hơn. 

Giỏ xách siêu thị
  

Được Onetech nghiên cứu và phát triển chuyên dùng trong các 
siêu thị, cửa hàng bán lẻ dựa trên nhu cầu thực tế của các cửa 
hàng. Với đầy đủ tính năng cơ bản cũng như nâng cao giúp cửa 
hàng dễ dàng quản lý hàng hóa cũng như doanh thu 

Phầm mềm quản lý bán hàng.

Giải pháp quản lý hàng hóa trong các kho hàng không thể bỏ 
qua thiết bị này. Với thiết kế nhỏ gọn và có thể đọc được mã 
vạch sản phẩm mà không cần phải ghi chép. Thiết bị có thể 
đồng bộ số lượng hàng hóa trong kho với máy tính thay vì sử 
dụng giấy ghi chép.

Giải pháp giúp công việc bán hàng nhanh hơn, chính xác hơn 
được sử dụng đi kèm cùng phần mềm bán hàng chuyên dụng 
của Onetech. Với tốc độ đọc mã vạch nhanh giúp việc thanh 
toán của khách hàng trở nên đơn giản và chính xác.
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www.tapdoanonetech.com

ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG
IMPORTANT PARTNERS

Hiện nay hàng trăm đối tác vàng bao gồm các siêu thị hàng đầu Việt Nam như Go! Mart, 
WinMart, HC, MediaMart ... luôn trao trọn niềm tin gửi gắm hợp tác và sử dụng các sản 
phẩm ONETECH lâu dài. ONETECH đang đáp ứng những yêu cầu đặt hàng khắt khe nhất 
từ các đối tác chiến lược Hàn Quốc, Nhật Bản như K-Mart, Nagakawa...
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