Có một câu nói mãi khắc ghi trong lòng chúng tôi

Tôn chỉ hoạt động của công ty
「Biết ơn quá khứ
Tin tưởng ở hiện tại
Hy vọng vào tương lai」
Khởi đầu từ việc kinh doanh giấy không lâu sau chiến tranh, chúng tôi đã nhanh chóng phát triển thành công
ty chuyên sản xuất bao bì carton hỗ trợ lưu thông hàng hóa. Công ty TNHH Shingoshu có một câu nói luôn
được xem là kim chỉ nam hành động để chúng tôi không ngừng đổi mới, thách thức và hướng đến tương lai.
“Biết ơn quá khứ, tin tưởng ở hiện tại, hy vọng vào tương lai”
Đây là câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Amano Teiyu thể hiện tinh thần căn bản của con người và chúng tôi đã
chọn làm tôn chỉ hoạt động của công ty mình. Chúng tôi không quên ơn thế hệ đi trước đã gây dựng sự
nghiệp, tin tưởng vào bản thân và cộng đồng cũng như môi trường sống hiện tại, có ước mơ và niềm hy vọng
lớn vào tương lai. Thông điệp mạnh mẽ này là sự khích lệ tinh thần to lớn và cũng là niềm tự hào của công ty
chúng tôi.
Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ câu nói này để tiếp tục vững bước đến tương lai.
Tôn chỉ hoạt động này do ngài Amano Teiyu chấp bút được treo trang trọng tại
phòng họp của Công ty TNHH Shingoshu.
Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, cựu Giám đốc đời thứ 2 của Công ty –
ông Nakagawa Sugeo đã tha thiết đề nghị và được ngài Amano Teiyu viết tặng
bức thư pháp này.
Sơ lược tiểu sử của ông Amano Teiyu- Ông sinh năm 1884 tại tỉnh Kanagawa.
Năm 1950 giữ chức Bộ trưởng văn hóa giáo dục trong nội các của thủ tướng
Yoshida đời thứ 3.
Năm 1961 được công nhận là một trong những người có công đầu trong việc phát triển, nâng cao văn hóa đất nước.
Năm 1964 sáng lập trường Đại học Dokkyo và trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường.
Ông mất năm 1980, thọ 96 tuổi.

Triế t lý kinh doanh

Coi trọ ng yế u tố con ngườ i

Shingoshu vớ i triế t lý “Coi trọ ng yế u tố con ngườ i” quyế t tâm kiế n tạ o nên giá trị mớ i và phấ n đấ u
trở thành doanh nghiệ p đóng góp cho mộ t xã hộ i thịnh vượ ng trong tươ ng lai.
1. Luôn đặt mình vào vị trí của

Vớ i chúng tôi, “con ngườ i” không chỉ là các khách hàng mua sả n phẩ m củ a

người khác để hành động và

công ty mà còn là đố i tác kinh doanh, là cộ ng đồ ng xã hộ i, là mỗ i nhân viên củ a

trân trọng tất cả những người

công ty Shingoshu và gia đình họ , nói cách khác “Con ngườ i” là tấ t cả những

có liên quan.

ngườ i có mố i liên hệ vớ i công ty chúng tôi.

2. Chấp nhận thử thách để

Công ty Shingoshu chúng tôi luôn hành độ ng trên cơ sở tôn trọ ng lẫ n nhau,

kiến tạo nên những giá trị

nuôi dưỡ ng niề m tin, cùng chung tay hiệ n thực hóa những ướ c mơ và hạ nh

mới, phấn đấu trở thành nhà

phúc.

cung cấp được khách hàng

Đ ồ ng thờ i, vớ i vai trò là mộ t trong những công ty đầ u tiên củ a tỉnh Shiga – mộ t

ưu tiên lựa chọn.

trong những tỉnh tiên phong trong bả o vệ môi trườ ng, chúng tôi luôn hành

3. Tuân thủ các quy tắc xã

độ ng trên cơ sở quan tâm đế n môi trườ ng tự nhiên, mong muố n đóng góp vào

hội, trân trọng cộng đồng và

sự phát triể n thịnh vượ ng củ a xã hộ i cũ ng như đờ i số ng củ a ngườ i dân.

môi trường tự nhiên, góp

Đ ể làm đượ c điề u đó, chúng tôi luôn tâm niệ m rằ ng “Chính con ngườ i mớ i là

phần kiến tạo nên một xã hội

nguồ n lực kinh tế lớ n nhấ t” và

thịnh vượng trong tương lai.

thức để nâng cao giá trị doanh nghiệ p và phát triể n nguồ n nhân lực nhằ m triể n

nỗ lực không ngừng trong việ c đổ i mớ i nhậ n

khai kinh doanh đáp ứng đượ c sự tin tưở ng và kỳ vọ ng.

Nguồn gốc của hành động
Công ty Shingoshu chúng tôi coi tinh thần luôn tiến lên phía trước chính là
nguồn gốc của mọi hành động. Điều đó giúp chúng tôi không sợ thay đổi,
Tương lai tươi sáng

thúc đẩy thành tích và nâng cao niềm tự hào mỗi khi dấn thân vào lĩnh vực

(Luôn đặt ra định hướng và mục tiêu)

kinh doanh mới.
Trong môi trường công ty năng động như chúng tôi, mỗi nhân viên luôn tự

Sẵn sàng dấn thân

đặt ra mục tiêu cho bản thân, phát huy tinh thần sáng tạo và dám đương

(Luôn có chính kiến và tự giác hành động)

đầu với thử thách để tập trung phát triển những kỹ thuật cốt lõi được cho là
“Chỉ có ở Shingoshu” và trở thành doanh nghiệp duy nhất trong phân khúc

Tập thể năng động

thị trường đang hoạt động!

(Vui vẻ, hào hứng, lạc quan)

Hãy luôn tin tưởng ở Công ty TNHH Shingoshu!

Dù ở đâu cũng luôn suy nghĩ tích cực.

Bài phát biể u
Lờ i chào
Chúng ta đã trải qua hơn nửa thế kỷ không ngừng đổi mới và thách
thức với sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp xây dựng của thế hệ
đi trước cũng như sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt thành của các bạn.
Công ty Shingoshu hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã
phát triển thành một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
“Không thể thiếu” với tiêu chí quan trọng nhất là mang lại sự tiện lợi và
những thông tin có giá trị cho khách hàng.
Tôi mong rằng tới đây chúng ta sẽ tiếp tục coi “Năng lực thông tin”,
“Năng lực kinh doanh”, “Năng lực sản xuất” vốn có là nền tảng để tạo
đà phát triển thành một doanh nghiệp có khả năng xây dựng nên xã hội
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thịnh vượng trong tương lai.

Eco Material
Chúng tôi cung cấp trọn gói từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển các vật liệu thân thiện với
hàng hóa, con người và môi trường
Chúng tôi lắng nghe một cách cẩn thận những vấn đề cũng như mong muốn của khách hàng, dựa trên những thông tin mới nhất và
thực tế đã triển khai cũng như kinh nghiệm phong phú của mình để nhanh chóng đề xuất cho khách hàng những kế hoạch, hệ thống
phù hợp nhất đáp ứng được hiệu quả trong vận chuyển, bảo quản, đảm bảo chất lượng từ khâu lập kế hoạch, thiết kế đến khâu chế tạo,
gia công, và dịch vụ hậu mãi.

Trang thiết
bị nhà

Khay chân
không loại dày

xưởng

Xe thùng/pallet dạng lưới

Trang thiết bị dùng
trong vận chuyển

Vật liệu đệm lót

Màng bảo vệ

Nguyên vật liệu

Sản phẩm gia công từ

đóng gói

nhựa pladan

Lập kế hoạch

Hộp đựng mỹ phẩm

Màng laminate

Thùng carton

Thùng carton chịu lực

Kỹ thuật gia công

Pallet/đồ đựng làm từ
nhựa thông

Máy dán uốn mềm - Falcon

Industrial Material
Đề xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng mới bằng năng lực phát triển
Phát triển/chế tạo/kinh doanh những nguyên vật liệu có giá trị gia tăng cao phù hợp với nhiều lĩnh vực cũng như đặc tính hàng hóa.
Chúng tôi cũng trang bị đầy đủ máy móc chuyên dụng và phòng vô trùng để có thể gia công nhiều loại vật liệu khác nhau nhằm đáp
ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Vật liệu sản xuất
công nghiệp

Vật liệu xây
dựng

Vật liệu xây
dựng dân dụng

In UV

Công ty TNHH Shingoshu
Trụ sở: 759-3 Kawamichichō, thành phố Nagahama, tỉnh Shiga (526-0111) (trong Khu công nghiệp Biwa)
TEL:0749-72-8100 (số chính）FAX:0749-72-8101

Các văn phòng giao dịch
Văn phòng kinh doanh tại Tokyo: 9-10 Nihonbashi Tomizawachō, Chūō-ku, Tōkyō-to 103-0006 (tầng 7 tòa nhà Inamura)
TEL:03-5651-7801 (số chính)

FAX:03-5641-0201

Văn phòng kinh doanh tại Osaka: 3-3-34 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 532-0003 (Tầng 7 tòa nhà DOI)
TEL:06 4807-3412 (số chính) FAX:06-4807-4829
Văn phòng kinh doanh tại Ritto: 1-17-8 Heso, Rittō-shi, Shiga-ken 520-3031(Tầng 3 tòanhà Ritto City)
TEL:077-552-3556 (số chính) FAX:077-552-3557
Văn phòng kinh doanh tại Ichinomiya: 1-4-1 Azura, Ichinomiya-shi, Aichi-ken 491-0835
TEL:0586-75-1080 (số chính) FAX:0586-75-1081
Văn phòng kinh doanh tại Kagoshima: 1300-2 Hayatochō Mitsugi, Kirishima-shi, Kagoshima-ken 899-5117 (Tầng 2 Dragon Port88)
TEL:0995-44-7191 (số chính)

FAX:0995-44-7192

Văn phòng kinh doanh tại Kitakanto: 2-44 Kawarachō, Kumagaya-shi, Saitama-ken 360-0035
Văn phòng kinh doanh tại Fukushima: 2-22-18 Shōwa, Kōriyama-shi, Fukushima-ken 963-8822
Nhà máy
Nhà máy chính: 759-3 Kawamichichō, Nagahama-shi, Shiga-ken 526-0111
TEL：0749-72-8400 (số chính) FAX:0749-72-8456
Nhà máy Hino: 692-3 Okunoike, Hino-chō, Gamou-gun, Shiga-ken 529-1610
TEL:074 8-53-2456 (số chính) FAX:0148-53-1195
Nhà máy Nagahama: 151-1 Teradachō, Nagahama-shi, Shiga-ken 526-0045
TEL:0749-64-3939 (số chính) FAX:0749-64-3535
Nhà máy Hokuriku: 52-11-1 Haruechō Nishinagata, Sakai-shi, Fukui-ken 919-0404
TEL:0776-72-1700 (số chính)

FAX:0776 72 1460

Nhà máy Hamamatsu: 433, Higashihiramatsu, Iwata-shi, Shizuoka-ken438 0211
TEL:0538-66-6121 (số chính)

FAX:0538-66-1257

Công ty thành viên
Công ty TNHH SHINGOSHU Service: 160 Gionchō, Nagahama-shi, Shiga-ken 526-0061
TEL:0749-68-l740

(số chính)

FAX:0749-68-1741

Công ty TNHH AI-FAS: 692-3 Okunoike, Hino-chō, Gamou-gun, Shiga-ken 529-1610
TEL:0748-53-2456 (số chính)

FAX:0748-53-1195

Công ty TNHH Shingoshu Hàn Quốc: R.719 Samho Park Tower, 303
Hyowon-Ro,Paldal-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,442-835 Korea
TEL:+82-31-8015-3851 (số chính)FAX：+82-31-226-3856

Công ty TNHH Shingoshu
SHINGOSHU CO.,LTD.
HEAD OFFICE :
759-3 KAWAMICHI-CHO NAGAHAMA-CITY SHIGA-PREFECTURE JAPAN
http://www.shingoshu.co.jp

