Tổng Quan
Viết bởi Supervisor
Thứ năm, 30 Tháng 9 2010 13:53 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 26 Tháng 4 2015 19:26

+Công ty cổ phần Trung nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm bột mì
cho các các nhà máy sản xuất mì sợi, mì ăn liền, các cơ sở sản xuất bánh mì, bánh cao cấp,
Các công ty sản xuất thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi…Trong những năm qua Công ty đã
có những bước đột phá thành công trong lĩnh vực công nghệ và chất lượng, trên lĩnh vực quản lý
và kinh doanh, tạo cho công ty một thế đứng vững vàng trên thị trường cạnh tranh gay gắt. Sản
phẩm của công ty càng ngày càng được khẳng định, thương hiệu và uy tín của Trung nam ngày
càng được nhiều khách hàng biết đến với những sản phẩm quen thuộc như Bột mì nhãn hiệu
Đồng tiền vàng, Đồng tiền nâu, Đồng tiền xanh, Cá heo, VF2, Con voi, Hiệp sỹ…

+Khách hàng của công ty cũng rất đa dạng từ khách hàng kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ đến
những khách hàng lớn có thương hiệu như như công ty CP Việt nam, Uni-President, Grobest,
CJ.Vina, Tomboy, Vifon, Gomex, Acecook Viet Nam…..Ngoài ra, sản phẩm của công ty còn
xuất khẩu sang thị trường Thái lan, Indonesia. Điểm mạnh của công ty là quản lý chất lượng
sản phẩm theo hệ thống quản lý tích hợp giữa Chất lượng(ISO 9001 – 2008) và An toàn Thực
phẩm (HACCP – ISO 22000:2005) và hệ thống phòng Lab với trang thiết bị máy móc hiện đại
nhằm kiểm soát tốt Chất lượng sản phẩm.

Trụ sở Công ty Cổ phần Trung Nam

- Văn phòng chính & Nhà máy:Địa chỉ: 98 đường Bình Chuẩn 45, tổ 2, KP.Bình Quới B,
P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương, VN

-Tel.: 0650.3788491 - 0650.3788492

-Fax: 0650.3832962

- Email: info@trungnamjsc.com.vnWebsite: www.trungnamjsc.com.vn

-Văn phòng đại diện: 17-19 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM. Điện thoại: 08
39430875 Fax: 08 39430872
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