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THƯ NGỎ

Công ty Cổ phần Công nghệ Mai Vũ (MVTEK., JSC.) được thành lập theo giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0105793250 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành 
phố Hà Nội cấp.

Xuất phát từ một doanh nghiệp tư nhân hoạt động từ năm 2009, chuyên kinh doanh 
trong lĩnh vực thiết bị phòng thí nghiệm, hóa chất, ... Cho tới ngày hôm nay, Mvtek đã vươn 
lên trở thành 1 trong những doanh nghiệp đi đầu trong các lĩnh vực kinh doanh về:

- Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và máy công cụ sản xuất công nghiệp 
(Các thiết bị, vật tư tiêu hao, máy móc cơ khí chính xác, sinh hóa, vật lý, dược phẩm, y tế, 
điện tử viễn thông, đo lường & phân tích, thiết bị trắc địa, ...)

- Thiết bị an ninh giám sát, Thiết bị nhà thông minh, ...
- Thiết bị máy văn phòng, thiết bị siêu thị, quản lý nhân sự, ...

Với bề dày kinh nghiệm đúc kết trong nhiều năm qua, cộng thêm sự uy tín tạo niềm tin 
vững chắc từ khách hàng, Mvtek đã và đang không ngừng lớn mạnh, đạt được những 
thành quả đáng khích lệ trên con đường phát triển của mình.

Mvtek cũng đã và đang mở rộng phát triển, quan hệ với các đối tác lớn trong nước 
cũng như ngoài nước, thiết lập kênh phân phối, hệ thống bán hàng và mạng lưới cộng 
tác viên tại các thành phố lớn.

Trang thương mại điện tử www.mvtek.vn ra đời và ngày càng lớn mạnh là một bước đột 
phá giúp Mvtek tiếp cận gần hơn và thấu hiểu hơn nguyện vọng của khách hàng. Chúng 
tôi đã và đang phát triển ngày càng lớn mạnh, khả năng cung cấp hàng hóa nhanh gọn, 
tiêu chí chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ chuyên nghiệp luôn được đặt lên 
hàng đầu. Mvtek với đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm 
thực tiễn, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.

Xin cảm ơn Quý khách!

Kính chào Quý khách hàng!

Giám đốc



Hệ thống 
bán lẻ 

chuyên 
nghiệp

Làm chủ 
khoa học 
kỹ thuật

Hoàn thiện 
mình, và 
tạo dịch 

vụ tốt nhất

Năng 
động, tính 
sáng tạo 

cao

Làm việc 
uy tín, tận 

tâm, chuyên 
nghiệp

Tầm nhìn

TẦM NHÌN 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi

Trở thành công ty có hệ thống Siêu thị thiết bị, điện máy qui mô lớn, mang tính 
chuyên nghiệp cao, luôn làm chủ về công nghệ và giải pháp kinh doanh.

Bằng việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc phân phối bán lẻ Mvtek 
sẽ trở thành doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hàng đầu.

Xây dựng Mvtek trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà 
mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ 
hội làm chủ thực sự với một tinh thần dân chủ rất cao.

Các chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng hoàn hảo.

Trở thành nhà cung cấp, nhà nhập khẩu hàng đầu về các lĩnh vực: cơ khí 
chính xác, thiết bị đo lường chính xác, thiết bị điện, thiết bị phòng sạch, trang 
thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp.

1 52 3 4

Không bán hàng kém chất 
lượng, hàng giả, hàng nhái, 
hàng không rõ nguồn gốc 
xuất xứ...

Luôn đặt chữ tín lên hàng 
đầu, không vì lợi nhuận 
mà gian dối, lừa bịp khách 
hàng...

Luôn cung cấp cho khách 
hàng những sản phẩm tốt 
với giá cả cạnh tranh nhất đi 
kèm với những chế độ dịch vụ 
hoàn hảo nhất.

Luôn đặt mình vào địa vị 
của khách hàng để có 
những quyết định, cư xử 
phải lẽ nhất...

Quan điểm 
và triết lý 

kinh doanh



NHÓM SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

THIẾT BỊ ĐO NGÀNH NƯỚC - ĐẤT

Mitutoyo, Shinwa, 
Moore&Wright, Star-
rett, Insize, Niigata 
SK, Elcometer, Syl-
vac, ….

Hanna Instruments, 
Takemura, Martini, 
Milwaukee, Schott, SI 
analytics, Horiba,
Sato, DYS, Atago, …

 Thước cặp, thước Panme
 Thước đo lỗ, dưỡng đo lỗ, thước đo góc
 Thước lá, thước thẳng
 Đồng hồ so, đồng hồ đo độ dày màng mỏng
 Eke vuông, căn góc, dưỡng đo mối hàn, …

 Máy đo pH, ORP, EC, TDS, DO, Nhiệt độ
 Máy đo pH và độ ẩm đất
 Máy đo độ đục, độ mặn
 Quang kế, khúc xạ kế, máy quang phổ, 
COD và BOD
 Bộ hiển thị và điều khiển, bơm định lượng
 Vật tư hoá chất tiêu hao, bộ test kit, ...

Hãng tiêu biểuSản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu Hãng tiêu biểu



PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

MÁY TRẮC ĐỊA - XÂY DỰNG

Hanna Instruments, 
Extech, DYS, Shinwa, 
CEM, Ebro, Med-
com, Exotek, Lutron, 
Wagner, Elcometer

Garmin, Trimble, 
Leica, Bosch, Geo 
Fennel, Laser Tech-
nology, Elcometer

 Thiết bị đo độ ẩm, thiết bị đo nhiệt độ, nhiệt 
ẩm kế
 Máy đo cường độ ánh sáng, cường độ âm 
thanh
 Máy đo phóng xạ, đo hạt bụi, đo liều, đo khí 
gas
 Máy đo tốc độ gió, thiết bị dự báo thời tiết
 Cân điện tử, cân sấy ẩm, …

 Máy định vị GPS cầm tay
 Máy đo khoảng cách, la bàn
 Máy đo góc nghiêng, căn phẳng
 Máy cân mực laser
 Máy thuỷ bình, kinh vĩ, toàn đạc, ống nhòm
 Máy đo độ dày sơn, độ dày lớp phủ
 Thiết bị ngành lâm nghiệp, …

Hãng tiêu biểuSản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu Hãng tiêu biểu



NHÓM SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN

MÁY CÔNG NGHIỆP

Extech, Hioki, Kyo-
ritsu, Fluke, Agilent, 
Lutron, Sanwa, …

Flex tools, Metabo, 
Bosch, Honda, …

 Ampe kìm, đo điện áp, RLC
 Đồng hồ vạn năng Multimeter, đo công 
suất, đo điện trở đất
 Dao động ký, máy phân tích phổ, nguồn 
cấp, phát xung
 Thiết bị kiểm tra ắc quy,
 Thiết bị chỉ thị pha, …

 Máy gia công inox, máy đánh sọc inox
 Máy cắt kim loại, máy cưa vòng
 Máy chà nhám bê tông, máy mài góc, mài 
khe
 Máy khoan
 Máy phát điện, máy cắt cỏ, …

Hãng tiêu biểuSản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu Hãng tiêu biểu



THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HOÁ CHẤT - VẬT TƯ TIÊU HAO

Horiba, Schott,
Bibby, Lasany, Shin-
wa, Esco, Binder, 
Elma, Barnstead, 
MMM, Memmert, …

Nabakem, Taiho, 
Merck, Trusco, Loc-
tite, Fuji,
Foma, …

 Máy phân tích thành phần kim loại
 Máy phân tích đất
 Thiết bị chưng cất nước
 Kính lúp đặt bàn, kẹp bàn có đèn;
 Kính hiển vị quang học
 Tủ ấm, tủ sấy, nồi hấp tiệt trùng, tủ an toàn 
sinh học, …

 Chất kiểm tra vết nứt, kiểm tra chất lượng 
mối hàn, hạt từ
 Gông từ, phim chụp X Quang công nghiệp
 Đèn đọc phim, máy đo độ đen phim
 Chất làm sạch, chất rửa khuôn đúc
 Keo dán công nghiệp
 Vật tư thiết bị phòng sạch, …

Hãng tiêu biểuSản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu Hãng tiêu biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAI VŨ
MVTEK., JSC

Hà Nội: Tầng 4, Khu văn phòng, Tháp A, Tòa nhà T608, đường Tôn Quang Phiệt, P.Cổ 
Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Số 95/13 Lương Định Của, P.An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: 024.2262.9292

Hotline: 098 757 1123

Email: info@mvtek.vn

Website: www.mvtek.vn

QR Website QR Facebook QR Zalo


