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THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quartz Stone xin gửi lời chào trân trọng 
nhất đến Quý khách hàng và đối tác.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quartz Stone xin gửi lời tri ân tới Quý Khách hàng, đối 
tác đã luôn đồng hành cũng như dành sự tín nhiệm, ủng hộ tới các sản phẩm mà 
chúng tôi cung cấp.

Với đội ngũ quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đá nhân 
tạo chúng tôi đã và luôn mong muốn được hợp tác với Quý khách hàng để có thể 
đem một phần hơi thở của tự nhiên vào không gian sống trong mỗi gia đình trên 
khắp toàn cầu. Bằng sự đầu tư hệ thống sản xuất đồng bộ và công nghệ tiên tiến, 
chúng tôi luôn tự tin có thể đem đến cho người sử dụng những sản phẩm có chất 
lượng cao và sự trải nghiệm tuyệt vời. Không chỉ vậy, chúng tôi vẫn luôn không 
ngừng cải tiến kỹ thuật cũng như thường xuyên tổ chức trau dồi, nâng cao năng lực 
chuyên môn để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó khẳng định vị trí 
trong Top đầu của công ty.

Chúng tôi luôn quan niệm: “Mỗi tấm đá sản xuất ra không chỉ là một sản phẩm đẹp 
mà nó còn như một viên gạch kiến thiết nên nền móng vững chắc và sự phát triển 
thịnh vượng trong tương lai của thương hiệu Quartz Stone”.
 
Hợp tác cùng chúng tôi Quý khách hàng, đối tác sẽ hài lòng bởi sự chuyên nghiệp, 
chất lượng sản phẩm tốt, cùng dịch vụ hoàn hảo.

Chúng tôi luôn mong muốn được “Chung tay hợp tác - Chia sẻ thành công” cùng 
với Quý khách hàng, đối tác.

Trân trọng!
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Quartz Stone Group đã có sẵn những nguồn lực dồi dào, đó là 
kỹ thuật viên lành nghề, công nghệ sản xuất và chế tác hiện 
đại, nguyên vật liệu phong phú, chất lượng, quy mô nhà xưởng 
rộng lớn đảm bảo năng suất cao.
Quartz Stone Group kỳ vọng sẽ tạo ra một làn gió mới trong giới 
kiến trúc bằng các sản phẩm đá cao cấp gốc thạch anh mang 
thương hiệu Quartz Stone để khẳng định tầm nhìn:
Trở thành tập đoàn sản xuất – kinh doanh đá nhân tạo gốc 
thạch anh hàng đầu Việt Nam và có uy tín trên thị trường 
quốc tế.

Quartz Stone Group hoạt động dựa trên sứ mệnh mang những 
vẻ đẹp tinh tuý từ thiên nhiên điểm xuyết vào ngôi nhà của bạn, 
giúp nâng cao giá trị không gian và cải thiện chất lượng sống.
Những giá trị thẩm mỹ mà Quartz Stone Group hướng đến là sự 
sang trọng, đẳng cấp, nhưng cũng mềm mại và gần gũi với 
thiên nhiên.
Chúng tôi đang nỗ lực để làm đẹp thêm cho hàng triệu ngôi 
nhà. Mang kiến trúc của thế giới đến với ngôi nhà Việt và mang 
giá trị Việt đến với thế giới.
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            – Knowledge: Sự hiểu biết
   Hiểu biết khách hàng, hiểu biết thị trường, hiểu biết sản phẩm,  
   hiểu biết về sự thẩm mỹ.
  – Innovation: Sự đổi mới
Chúng tôi luôn tìm tòi, nghiên cứu để đổi mới và hướng tới các giá trị của tương lai.
– Responsibility: Trách nhiệm
Chúng tôi luôn làm việc bằng tất cả trách nhiệm với khách hàng và với người lao động.
– Collaboration: Sự hợp tác
Chúng tôi coi mỗi khách hàng, mỗi cán bộ công nhân viên đều là một mắt xích quan 
trọng trong hệ thống sản xuất kinh doanh để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là làm 
cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
– Customer focus: Tập trung vào khách hàng
Chúng tôi không chỉ tập trung vào sản phẩm, chúng tôi còn tập trung vào nhu cầu của 
khách hàng.
Với Quartz Stone Group, khách hàng là trung tâm và là mục đích để chúng tôi sáng tạo, 
phát triển và phụng sự.

Nếu bạn khao khát có một ngôi nhà đẹp – Quartz Stone Group khao khát làm hài lòng 
bạn!

 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quartz Stone là công ty chuyên tư vấn và cung cấp 
các sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp cho các công trình trong và ngoài 
nước.
 Chúng tôi muốn kiến tạo những giá trị vĩnh cửu, những kiệt tác làm nên sự sang 
trọng và đẳng cấp cho mọi công trình bằng vật liệu quartz stone – đá thạch anh nhân tạo.
 Được thành lập vào năm 2019 với tổng diện tích nhà máy là 12 hecta tại Lô CN1, 
Cụm công nghiệp Bãi Ba, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, chỉ cách 
sân bay quốc tế Nội Bài 120 km và cách cảng biển Hải Phòng 240 km, là cửa ngõ phía Bắc 
Việt Nam và rất thuận tiện về giao thông. Chúng tôi hiện có 02 dây chuyền sản xuất đá 
Quartz Slabs, với công nghệ mới nhất, vận hành tự động tạo ra năng suất hơn 
800.000m2/năm với khả năng mở rộng công suất lên nhiều lần thì chúng tôi có thể đáp ứng 
về chất lượng sản phẩm, tiến độ và sản lượng cho những khách hàng lớn trên thế giới.
 Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống máy chế tác với công suất lớn có thể đáp ứng đa 
dạng các nhu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng quý khách!
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
NĂNG LỰC
 NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

NHÂN SỰ

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
KẾ HOẠCH
KỸ THUẬT

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
CÔNG NGHỆ

PHÒNG
VẬT TƯ

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quartz Stone được tổ chức theo mô hình: “Đơn giản - Hiệu quả”,
chú trọng vào chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, cán bộ trong công ty.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quartz Stone có đội 
ngũ chuyên gia nước ngoài dày dặn kinh 
nghiệm, cùng với đó đội ngũ kỹ thuật được đào 
tạo chuyên môn trong các trường đại học đầu 
ngành của Việt Nam. Đội ngũ cán bộ công nhân 
viên năng động, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, 
luôn không ngừng tự trau dồi và học hỏi để hoàn 
thiện bản thân, cải tiến sản xuất và nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 
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NĂNG LỰC
 SẢN XUẤT

 Hiện nay, chúng tôi có 02 dây chuyền sản xuất tấm đá thạch anh và 
một xưởng chế tác sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng bộ và mới nhất được 
nhập khẩu từ các nhà sản xuất nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Với công 
suất giai đoạn 1 hơn 800.000 m2/năm, chúng tôi có thể cung cấp đa dạng 
chủng loại sản phẩm về màu sắc, kích thước, kiểu dáng và tùy chỉnh theo 
yêu cầu của khách hàng.
 Chúng tôi đang lên kế hoạch để tiếp tục triển khai mở rộng công suất 
nhà máy trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3, khi hoàn thành cả 3 giai đoạn tổng 
công suất nhà máy sẽ lên đến 4.000.000 m2/năm.
 Sản phẩm của chúng tôi hiện đã đạt được nhiều chứng nhận quan 
trọng từ  các tổ chức uy tín trong và ngoài nước từ đó đã được nhiều đối tác 
trên thế giới như: Mỹ, Canana, Úc và EU... tin tưởng lựa chọn.

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

MỸ CHÂU Á

MSI https://www.msisurfaces.com/

ARIZONATILE https://www.arizonatile.com/

HOME DEPOT https://www.homedepot.com/

WK https://www.wk.com.au/

LOWE'S https://www.lowes.com/

HANSTONE https://www.hanstonequartz.com/

CEASAR STONE https://www.caesarstoneus.com/

CANADA CHÂU ÂU CHÂU ĐẠI DƯƠNG

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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CÁC CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

QS1109  Calacatta Manhattan
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QS2703      Pure Black



QS3110      Classic Iced White

QS1210      Nero Marquina Grey QS2409      Natural Pear Grey

QS1305      Calacatta black vein

KHÔNG GIAN BẾP VÀ BÀN SOẠN



QS1204      Calacatta Classique

QS1206      Calacatta Verona QS1403      Calacatta Unique 

KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM VÀ PHÒNG VỆ SINH KHÔNG GIAN QUẦY LỄ TÂN

KHÔNG GIAN PHÒNG HỌPKHÔNG GIAN PHÒNG ĂN

QS1106      Calacatta



Lô CN01, Cụm công nghiệp Bãi Ba, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

https://qsg.com.vn (+84) 210.370.2288 -  (+84) 974.313.999
Email:sales@qsg.com.vn https://vn1538403216camq.trustpass.alibaba.comALIBABA


