What’s your
Khách hàng cần

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng “Tạo dựng
tương lai”

Problem?

Vấn đề nằm ở

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có những khúc mắc hay gặp những vấn đề
chưa biết giải quyết thế nào, chưa biết trao đổi với ai. Chúng tôi sẽ chuyển từ “?” thành “!”, đội
ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách những sản phẩm và hệ
thống phù hợp nhất bằng mạng lưới, thông tin phong phú và tất cả các góc độ từ thực tế đã triển
khai trong bất kể lĩnh vực, ngành nghề nào.

Tự tin với không gian sản xuất - Đóng gói sạch,
Trong lĩnh vực điện tử, việc đóng gói phù hợp với đặc tính của sản phẩm
như chống bụi và chống ẩm mà giải pháp đầu tiên phải kể đến là phương
pháp tĩnh điện là vô cùng quan trọng. Từ thực tế triển khai và kinh nghiệm
phong phú của mình, chúng tôi sẽ đề xuất cho khách hàng những giải pháp
đóng gói cũng như cải thiện môi trường tối ưu nhất.

Điện tử

Electronics

■Khay hút chân không

■Màng gói sạch

Chúng tôi cung cấp trọn gói từ khâu thiết kế,khâu chế tạo khuôn
đến khâu lựa chọn vật liệu để cho ra sản phẩm phù hợp với mục
đích sử dụng và ứng dụng của khách hàng.

Đối với những mặt hàng tinh xảo, chúng tôi đề
xuất dùng loại màng gói phù hợp nhất như
không phụ gia, chống tĩnh điện, sạch.

■Túi chống ẩm/ túi nhôm/ thước đo độ ẩm

■Màng chuyên dụng, màng dán bóc được

Chúng tôi giải quyết những vấn đề trong bảo quản

Chúng tôi gia công những sản phẩm như màng quang học, màng dán

và vận chuyển đối với những hàng hóa kị ẩm.

màn hình LCD với độ chính xác cao trong một không gian sạch.

■Sản phẩm kiểm soát tĩnh điện

■Phòng vô trùng

Chúng tôi hỗ trợ toàn diện từ môi trường sản xuất

Chúng tôi cải thiện tổng thể nhà máy cũng như những khu

đến đóng gói khi vận chuyển, bảo quản trong lĩnh

vực làm việc quan trọng thành những không gian đảm bảo

vực điện tử kị bụi và tĩnh điện.

vệ sinh. Chúng tôi đáp ứng cả nhu cầu mở rộng nhà máy
của khách hàng.

“Bọc gói”, “Vận chuyển”, “Bảo vệ” là những từ khóa của
chúng tôi
Lĩnh vực điện gia dụng và ôtô thường gặp khó khăn trong khâu vận chuyển do có nhiều phụ tùng có
hình dáng phức tạp và cồng kềnh.
Với năng lực thiết kế chuẩn xác, chúng tôi luôn đưa ra những giải
pháp vừa đảm bảo hiệu quả vận chuyển vừa bảo vệ hoàn hảo được
sản phẩm của khách hàng.

Điện gia dụng-ôtô

ConsumerElectronics & Automobile

■Vật liệu đệm lót
Để việc đóng gói và vận chuyển hàng hóa một

■Sản phẩm gia công từ nhựa pladan

cách an toàn, chúng tôi sử dụng đa dạng các vật

Nhựa pladan có thể tái sử dụng nhiều lần và ưu việt trong gia

liệu đệm xốp để thiết kế bao bì đóng gói phù hợp

công nên với sản phẩm này chúng tôi sẽ mang tới cho khách

với hàng hóa.

hàng lợi ích cắt giảm chi phí tổng thể nhờ nâng cao hiệu suất
vận chuyển.

■Sản phẩm chống gỉ
■Màng bảo vệ

Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết vấn đề gỉ sét

Bảo vệ sản phẩm của khách hàng không bị trầy

của hàng hóa bằng các sản phẩm như màng bảo

xước hoặc bám bẩn. Chúng tôi cung cấp nhiều loại

vệ, khay, dầu, bảng.

màng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

■Khay chân không loại dày
Sản phẩm này chính là giải pháp để thay thế khay
vận chuyển những vật nặng được sản xuất từ
khuôn phun ép truyền thống sang loại khuôn chân
không với chi phí ban đầu rẻ hơn.

■Sản phẩm ép phun
Với các sản phẩm như phụ tùng ô tô, phụ tùng máy
móc, phụ tùng thiết bị điện nhẹ chúng tôi hỗ trợ từ khâu
thiết kế sản phẩm đến khâu thiết kế khuôn, chế tạo,
đúc.

Sản phẩm an toàn mang đến sự
an tâm với thiết kế bắt mắt
Trong lĩnh vực thực phẩm và y tế, khách hàng thường đòi hỏi khắt khe về
chất lượng của sản phẩm.
Bằng chính năng lực của cả tập đoàn Shingoshu, chúng tôi không chỉ cung
cấp những sản phẩm an toàn khiến khách hàng yên tâm, mà còn tiếp thu ý
kiến của khách hàng để đề xuất những thiết kế trọn gói phản ánh chính
xác đặc tính và chất lượng của sản phẩm.

Thực phẩm/ Y tế

■Mặt nạ y tế
Chúng tôi cung cấp sản phẩm sử dụng
khi làm việc trong phòng vô trùng, được

Food & MedicalSupplies

thiết kế phù hợp với nhiều tiêu chí của
khách hàng như mức độ vệ sinh,chi
phí, …

■Găng tay
Chúng tôi cũng cấp những sản phẩm
găng tay phù hợp nhất, đáp ứng nhu
cầu đa dạng của khách hàng trong từng
lĩnh vực ngành nghề khác nhau như
đảm bảo vệ sinh, phòng tránh tai nạn,
phòng tránh dị vật, chống tĩnh điện........

■Chai lọ nhựa
Chúng tôi cung cấp sản phẩm chai lọ được làm từ nhiều loại nhựa khác
nhau từ nhựa chuyên dụng có tính năng cao đến nhựa vạn năng có thể sử
dụng trong mọi lĩnh vực từ nghiên cứu đến thí nghiệm.

■Nhãn dán sạch
Sản phẩm nhãn dán này hạn chế đến mức thấp nhất việc bị lẫn
các tạp chất từ bột giấy vốn được xem là vấn đề nan giải ở loại
nhãn dán bằng giấy phổ biến hiện nay.

■Màng laminate
Không chỉ dùng trong thực phẩm mà loại màng nhiều lớp này
còn phù hợp với mọi lĩnh vực khác nhau như dùng cho linh
kiện điện tử, sản xuất công nghiệp...

■Hộp đựng mỹ phẩm
Chúng tôi hỗ trợ từ khâu thiết kế bao bì ngay ở giai đoạn
khách hàng phát triển sản phẩm đến khâu đề xuất những
tính năng đa dạng có giá trị gia tăng cao.

Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong bảo quản, vận chuyển
Trong những năm gần đây, khi mà yêu cầu đối với ngành vận tải ngày càng trở nên đa dạng thì tính hiệu
quả trong bảo quản, vận chuyển cũng trở nên cực kỳ quan trọng.
Bằng nhiều hình thức khác nhau, chúng tôi đưa ra những giải pháp cắt giảm chi phí tổng thể như nâng
cao hiệu quả sử dụng không gian kho chứa, nâng cao hiệu quả chất
hàng lên xe tải hay container,…

Xuất khẩu/Phân
phối

Export & Physical Distribution

■Pallet/đồ đựng làm từ nhựa thông
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm đồ
đựng, pallet nhựa dùng trong lưu thông hàng hóa

■Xe thùng, pallet dạng lưới
Chúng tôi lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng không chỉ
trong xuất hàng mà cả về vật liệu sử dụng trong bảo quản tại nhà máy và
vận chuyển

■Thùng carton chịu lực
Sản phẩm này được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất làm
việc, cắt giảm chi phí vận chuyển đối với những mặt hàng có
trọng lượng lớn vốn từ trước tới nay vẫn được đóng gói bằng
thùng gỗ.

■Hộp tích hợp
Với lợi thế là thùng chứa lớn có thể tái sử dụng, sản phẩm
này giúp cắt giảm chi phí bảo quản cũng như vận chuyển
nhờ nâng cao được năng lực chứa hàng.

■Túi đựng đa dụng
■Thùng giấy

Không chỉ cung cấp nhiều dòng sản phẩm sẵn có dùng trong vận

Chúng tôi cũng cung cấp cả những sản phẩm đặc biệt như thế

chuyển khối lượng lớn các loại hàng hóa dạng hạt, chúng tôi còn

này để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng với phạm vi ứng

nhận những đơn hàng đặc biệt về hình dáng và kết cấu.

dụng rộng như dùng đựng các sản phẩm dạng bột, dạng lỏng,
dạng rắn, dạng màng mỏng, dạng sắt thép.

Giải pháp mới cho tương lai
của trái đất
Chúng tôi luôn đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến coi trọng 3R
và coi đó là hoạt động hướng đến một xã hội tái chế có khả
năng phát triển bền vững trong tương lai.

An toàn/Môi
trường

■Miếng đệm an toàn
Chúng tôi cam kết mang đến
sự an toàn trong vận chuyển
cũng như trong nhà máy cho
khách hàng với sản phẩm
miếng đệm đa dạng về hình
dáng (hình chữ L, phẳng, tròn
v.v...)

Safety & Environment

■Tấm dán cách nhiệt
Tấm dán trong suốt đảm bảo nguồn ánh sáng đồng
thời nâng cao hiệu quả điều hòa không khí nhờ ngăn
tia cực tím cũng như ngăn phát tán nhiệt.

■Quần áo bảo hộ
Sản phẩm với đa dạng chất liệu và hình dáng phù hợp với
nhiều nhu cầu sử dụng giúp bảo vệ người dùng khỏi vết bẩn do
dầu, sơn và phòng tránh nhiễm chất độc hại.

■Máy làm sạch
Hệ thống làm sạch này được cung cấp như là một giải pháp
giúp làm sạch nhà xưởng khỏi bụi bẩn do pallet hay đồ
đựng nhiễm bẩn.

Khách hàng

Tiết giảm

Nhựa thải

Tái sử dụng

Mua lại - Phục hồi
Tái chế

Tái sản xuất

Phân loại –
Gia công

Tái chế

■Hệ thống tái chế
Hệ thống tái chế này giúp chuyển nhựa phế thải vốn phải mất
chi phí để xử lý thành nguồn nguyên liệu có giá trị.

■Sản phẩm đối phó với động đất
Bảo vệ hàng hóa xếp trên kệ khi có động đất bằng nhiều
cách như dùng lưới, dây chằng, bọc nilon.

Mạng lưới toàn cầu tập trung vào vùng Đông Á
Trong lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu của những năm gần đây thì việc cắt giảm chi phí nhờ những sản
phẩm được cung ứng tại nước ngoài được xem là một trong những lựa chọn chính.
Với mạng lưới toàn cầu tập trung vào vùng Đông Á, chúng tôi có thể cung cấp nhiều sản phẩm được cung
ứng tại nước ngoài với chất lượng đảm bảo.

Phân phối
quốc tế

Importation

■Nhựa

■Các loại băng dính

Chúng tôi tiến hành điều tra và nghiên cứu loại nhựa có chi phí Chúng tôi cung cấp các loại băng dính có tính năng cao, chất
hợp lý được sản xuất tại nước ngoài trong đó chủ yếu là sản lượng ổn định dùng trong cả đóng gói và trong công nghiệp.
phẩm nhựa đa năng nhằm đem đến sự an toàn và an tâm cho
khách hàng.

■ Nhựa pladan
Chúng tôi gia công và cung cấp các sản phẩm đóng gói từ
các tấm nhựa pladan được sản xuất tại nước ngoài có chi phí
hợp lý dưới sự giám sát về chất lượng của chúng tôi.

■Thùng đựng
Chúng tôi cung cấp các loại thùng đựng sơn, chất kết dính,
bột được sản xuất tại nước ngoài. Nếu có nhu cầu sử dụng
với mục đích khác vui lòng liên hệ với chúng tôi.

■Hồ dán

■Sản phẩm ép phun

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hồ dán phù hợp với nhiều mục

Chúng tôi cung cấp sản phẩm ép phun vượt trội về chi phí đã

đích sử dụng như dán giấy với giấy, dán giấy với tấm phim.

từng cung cấp cho những nhà sản xuất lớn tại nước ngoài.

Lựa chọn tốt nhất từ nhiều dòng sản
phẩm phong phú
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi quý khách đang băn
khoăn không biết nên mua ở đâu, không biết nên trao đổi với
ai.
Chúng tôi sẽ giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm tối ưu
nhất từ gần 1000 đối tác của chúng tôi. Không phải là quá lời
khi khẳng định rằng không có gì là chúng tôi không thể cung

■Thùng carton

cấp.

Những mặt hàng cơ bản

Basic Items

Giấy gói

Ống giấy, lõi giấy

Màng co giãn

Các loại màng bọc

Các loại vật liệu đệm lót

Máy đóng gói

Băng dính, băng dính PP

Máy đóng gói kéo căng

Máy dán nhãn
Máy chế tạo hộp

Vòng đệm

Máy dán màng seal

Xe nâng tay

Máy in chữ

Máy tạo đệm không khí

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết của
chúng tôi luôn xử lý mọi việc một cách nhanh chóng
Điều tra/ đề xuất phương án
Với lợi thế luôn nắm bắt thông tin mới nhất cũng như
kinh nghiệm phong phú, chúng tôi sẽ đề xuất cho
khách hàng phương án phù hợp nhất.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách
hàng, chúng tôi không ngừng nghiên cứu để ngày càng
đưa ra được nhiều loại nguyên liệu, phương pháp gia
công, hệ thống thông qua mạng lưới hoạt động rộng
khắp và công nghệ riêng có của mình.

Thiết kế
Chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra nhiều công nghệ và ý
tưởng mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm đảm bảo về
chất lượng, tính năng, độ an toàn đáp ứng kỳ vọng
của khách hàng. Từ khâu thiết kế đến sản xuất
chúng tôi luôn cân nhắc đến nguyên liệu, tính năng,
hình dáng, khả năng tái chế từ nhiều góc độ khác
nhau nhằm tạo ra những sản phẩm thân thiện với
con người, với mọi vật xung quanh, với môi trường.

Chế tạo
Chúng tôi không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo!
Chúng tôi là một tập thể chuyên nghiệp trong Chất
lượng - Thời hạn - Chi phí - Sản xuất. Chúng tôi mang
đến cho khách hàng những sản phẩm hấp dẫn là kết
quả quá trình làm việc, sáng tạo nghiêm túc, áp dụng
các công nghệ mới nhất với trang thiết bị phong phú.

Bán hàng và dịch vụ hậu mãi
Phương châm bán hàng của chúng tôi là không để
khách hàng phải chờ đợi. Chúng tôi sẽ bắc cây cầu
đến tươnglai, tiếp sức cho thế hệ sau trong việc tạo ra
hàng hóa. Chúng tôi sẽ không ngừng thách thức trong
việc tạo ra những giá trị mới, và sẽ luôn là nhà cung cấp
đáng tin cậy đối với khách hàng, góp phần kiến tạo nên
xã hội thịnh vượng trong tương lai.

MEMO

CÔNG TY TNHH SHINGOSHU
759-3 Kawamichichō, Nagahama-shi, Shiga-ken 526-0111
(nằm trong khu công nghiệp Biwa)
TEL 0749-72-81 00 (số chính)

FAX 0749-72-81 01

http://www.shingoshu.co.jp/
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