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Chúng Tôi Là Trần Gia

Event Planning

“Thành công của TRẦN GIA chính là sự tin cậy của khách hàng”.

 Bằng chất lượng dịch vụ, sự chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ, uy tín đối 
với sự tin tường giao phó của khách hàng... TRẦN GIA đã dần khẳng định được vị trí của 
một công ty sự kiện kinh doanh đa ngành hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi chính thức thành 
lập và phục vụ khách hàng của mình vào 30/08/2006. Đến 30/08/2010 chúng tôi thống 
nhất lấy tên thành Công ty TNHH Sự kiện TRẦN GIA, phục vụ phục vụ khách hàng ở 
các lĩnh vực chính là tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo và cho thuê thiết bị sự kiện. 
Đồng hành cùng sự kiện đổi mới và phát triển của đất nước thời kỳ mở cửa, TRẦN GIA 
đã mạnh mẽ đổi mới tư duy, cung cấp những dịch vụ và các trang thiết bị ổn định, hiện 
đại nhất - nhằn mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ hoàn hảo cùng với 
một phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau một quá trình hình thành và phát triển. Công ty sự kiện TRẦN GIA đã không ngừng 
lớn mạnh nhờ định hướng chiến lược đúng đắn. Chúng tôi đã có cơ hội, để ngày hôm nay 
tự tin nhìn lại mình và mạnh mẽ hướng lên phía trước. Thông qua các sự kiện lớn của đất 
nước mà TRẦN GIA hân hạnh được phục vụ như: APEC Việt Nam 2006, diễn đàn 
UNESCO 2008, Hội Luật gia dân chủ thế giới 2008, Hội luật gia 
dân chủ Châu Á 2009, ASEM3, ASEAN Vietnam 2010, Hội nghị các thống đốc ngân-
hàng ASEAN tại VinePearland Nha Trang, IMCAPI HÀ NỘI 2010, sự kiện của GAVI 
Alliance tại Bangladesh, Kantoomba XVII Hà Nội, ARF...: Cùng các sự kiện văn hóa, âm 
nhạc quan trọng được tổ chức ở Hà Nội gần đây như: Lễ hội 1000 năm Thăng Long: Làng 
nghề - Phố Nghề, tại CV Bách Thảo; Bình trọn Quốc hoa, Quốc Quốc Tửu Tại Triển Lãm 
Văn Hóa: Auto Expro tại Giảng võ; Tri ân tháng 7 tại VOV 2012; Tổ chức sinh nhật cho 
đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ tại Flamingo Đại Lải; Chuỗi kỷ niệm 100 năm ngày 
Đại tướng  Nguyễn Chí Thanh 2013, Quân đội Việt Nam làm theo 
gương bác; Đại hội quảng cáo Châu Á 2013 tại NCC Hà Nội...Chúng tôi luôn nghĩ về 
những cơ hội mà quý khách hàng của mình tin tưởng giao phó - và luôn mong muốn là 
tốt nhất trách nhiệm của mình với phương châm:“ Phục vụ cho lợi ích của khách hàng.”!
 
 Xin phép thay mặt  toàn thể anh chị em, cán bộ các phòng ban công ty. Ban lãnh 
đạo  công ty sự kiện TRẦN GIA xin gửi lời chi ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới toàn 
thể Quý khách hàng, các đối tác dịch vụ,các bạn bè đồng nghiệp... đã ủng hộ, giúp đỡ 
TRẦN GIA trong suất quá trình hình thành và phát triển của công ty.
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I. GIỚI THIỆU VỀ TRẦN GIA

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TRẦN GIA

 Thành lập tháng 08 - 2006, đến tháng 08- năm101 0 chúng tôi chính thức lấy tên 
thành Công Ty TNHH Sự Kiện TRẦN GIA gọi tắt là Công Ty TRẦN GIA.
Công ty TRẦN GIA tiến tới mục tiêu triển khai toàn diện các dịch vụ hỗ trợ và giải pháp 
tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo tại Việt Nam và khu vực, giúp các doanh nghiệp, 
tổ chức khai thác tối đa sức mạnh của truyền thông truyền thống, truyền thông kỹ thuật 
số và Internet trong việc phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu... Ngoài ra, TRẦN 
GIA mong muốn phát triển mạnh các dự án truyền thông nội bộ. Với đội ngũ nhân viên 
trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động... TRẦN GIA sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn khi 
tìm đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xin đảm bảo với bạn bè về chất lượng cũng 
như uy tín với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Với đội ngũ nhân sự chất lượng, tinh 
thần trách nhiệm cao giá cả hấp dẫn, chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách. Công 
ty chúng tôi tự hào là một trong những công ty tổ chức sự kiện đầu tiên của Việt Nam. 
Bao gồm tổ chức sự kiện, cung cấp nhân sự thực hiện sự kiện, cho thuê các thiết bị hội 
nghị, hội thảo và các dịch vụ hỗ trợ khác. Công ty TRẦN GIA mong muốn tạo ra cho 
khách hàng những giá trị thiết thực thông qua các dịch vụ của mình.
Với phương châm hoạt động: “Phục vụ cho lợi ích của khách hàng”, chúng tôi mong 
muốn góp sức vào sự phát triển và thành công của khách hàng thông qua việc thiết kế ý 
tưởng và chăm chút cho từng khâu nhỏ nhất trong mỗi sự kiện mà chúng tôi tham gia.
Công ty TRẦN GIA đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như 
sau:
-Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho mọi yêu cầu của khách hàng.
-Đảm bảo tính chuyên nghiệp và liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
-Nhiệt tình, chu đáo với tác phong nhanh nhẹn, thái độ hòa nhã.
-Đảm bảo cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý và sức cạnh tranh cao.
-Ưu tiên quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.
Trong suốt thời gian qua , Công ty TRẦN GIA không ngừng nâng cao chất lượng. Sau 
một quá trình hình thành và phát triển. Công ty sự kiện TRẦN GIA đã không ngừng lớn 
mạnh nhờ định hứng chiến lược đúng đắn. Chúng tôi đã có cơ hội, để hôm nay tự tin nhìn 
lại mình và mạnh mẽ tiến lên phía trươc. 
 
              Xin chân thành cảm ơn!    

Chúng Tôi Là Trần Gia
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SỨ MỆNH

* TRẦN GIA quyết tâm trở thành một công ty được kính trọng, tin tưởng và thu hút nhất
trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo và cho thuê thiết bị sự kiện.
* Chiếm gọn niềm tin và sự hài lòng của khách hàng bằng cách ngày càng hoàn thiện,
nâng cao chất lượng trong từng sự kiện.
* Mỗi thành viên, ở cương vị cộng tác nào, đều cảm thấy hài lòng với vị trí 
làm việc của mình, có quyền đóng góp và đước đánh giá xứng đáng cho những 
cống hiến của bản thân về tâm huyết, trí tuệ, công sức cho sự thành công của TRẦN GIA.

 Với định hướng chiến lược đến năm 2020, trong vòng 3 năm TRẦN GIA phấn đấu trở thành
công ty TOP 5 hàng đầu VN trong lĩnh vực hoạt động chính. Truyền thông, quảng cáo trực tuyến , 
quảng cáo truyền thống, Tổ chức sự kiện, giải pháp thương mại điện tử, Truyên thông đa phương tiện 
và cho  thuê Thiết bị tổ chức sự kiện...
TRẦN GIA đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực cho các lĩnh vực hoạt động sau:
 *Quảng cáo và truyền thông
  Quảng cáo trực tuyến 
  Quảng bá trực tiếp
  Xuất bản điện tử
  Tư vấn xây dựng hệ thống TMĐT
  Xây dựng và nhận diện thương hiệu
  Sản xuất TVC quảng cáo
 *Tổ chức sự kiện , xúc tiến thương mại
  Tổ chức sự kiện, tổ chức biểu diễn , tổ chức hội thảo, hội nghị truyền hình trực tuyến 
  Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng
  Xây dựng và tổ chức các  diễn đàn xúc tiến thương mại - Xúc tiến thương mại Việt Mỹ ( Dự án 
kết hợp cùng hội hiệp doanh nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ/ Mr. Kevil Trần - Chủ tịch Hiệp hội).

II.CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CUNG CẤP
*TƯ VẤN - TỔ CHỨC - QUẢN LÝ SỰ KIỆN
- Hội nghị khách hàng
- Họp báo, hội thảo
- Lễ ký kết, lễ ra mất một sản phẩm
- Lễ trao giải thưởng
- Khởi công - Động thổ. Hội chợ, Triển lãm 
- Lễ hội, sự kiện cộng đồng, hội nghị văn nghệ
*CHO THUÊ THIẾT BỊ
- Cung cấp thiết bị dịch cabin cho Hội nghị về hàm lượng DHA
 - Cho thuê tivi plasma,cho thuê máy chiếu,cho thuê màn hình LED,Cho thuê Màn Hình LCD plasma.
TiVi Plasma - Màn Hình LED Cho Thuê
- Cho thuê thiết bị trình chiếu cho hội thảo
- Cho thuê máy chiếu, Projector, màn hình máy chiếu
- Báo giá cho thuê thiết bị sự kiện, Báo giá cho thuê thiết bị dịch hai ngôn ngữ
- Cho Thuê Thiết Bị Dịch Hội Thảo Chuyên Nghiệp

Chúng Tôi Là Trần Gia
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Tên Công ty: CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN TRẦN GIA
Tên gia dịch quốc tế: TRAN GIA EVENT CO.,LTD
Đại diện - Giám đốc:  Mr.  TRẦN HỒNG ANH 

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

- Chúng  tôi biết rõ khách hàng mong đợi gì khi tổ chức một sự kiện.
- Chúng tôi lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế cạnh tranh.
- Chúng tôi lấy sự hài lòng của khách hành làm thước đo hiệu quả công việc.
- Chúng tôi có lực lượng nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
- Hệ thống thiết bị chuyên nghiệp, đa dạng có khả năng phục vụ hầu hết các
sự kiện quy mô lớn tại Việt Nam.
- Với phương châm “ Phục vụ cho lợi ích của khách hàng” chính là lý do chung tôi
tin tưởng  rằng TRẦN GIA  là sự lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp của đối tác.`

VÌ SAO CHỌN TRẦN GIA

III. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
TRẦN GIA

Với phương châm: “ phục vụ cho lợi ích khách hàng”
Công ty TRẦN GIA đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau:
- Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo tính chuyên nghiệp và liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
- Nhiệt tình, chu đáo với tác phong nhanh nhẹn, thái độ hòa nhã.
- Đảm bảo cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý và sức cạnh tranh cao.
- Ưu tiên quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.

Văn Phòng tại Hà Nội:
Số 65, Liên Hoa, Khâm Thiên, Hà Nội
Số 1/628 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Văn Phòng tại  TP. HCM: 
Số 28/2b Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP.HCM

Tel: 0466.756.326
Website: www.trangia-co.com
Fax: 0462.754.136
E-mail: support@trangia-co.com

Chúng Tôi Là Trần Gia
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IV.NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU DO TRẦN GIA 
THỰC HIỆN

TRAN GIA Event Co.,LTD

Chúng Tôi Là Trần Gia
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APEC VIỆT NAM 2006

Chúng Tôi Là Trần Gia
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ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG

Chúng Tôi Là Trần Gia
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CHUỖI SỰ KIỆN ASEAN
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CARNAVAL HẠ LONG
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TIỆC CƯỚI TẠI
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SỰ KIỆN CHI ÂN PHỤ HUYNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY 
FRAMGIA TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
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SỰ KIỆN TẠI SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ VĨNH PHÚC
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SỰ KIỆN 115 NĂM THÀNH LẬP 
TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI
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THIẾT BỊ DỊCH TẠI KHÁCH SẠN MELIA
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SỰ KIỆN THỜI TRANG CHO IVY moda TỔ CHỨC 
TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
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TRANG TRÍ NOEL
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VI. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

BỘ NGOẠI GIAO 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Tổ chức WHO

Tổ  chức WB

Tổ chức UNESCO

Tập Đoàn Bưu Chính VN VNPT

Ngân Hàng QG Autralia: NAB

Tổ chức GAVI Alliance

Tổ chức JICA

Khách sạn MELIA Hà Nội Hotel

Các khách sạn: Sofitel Hanoi Plaza,
Metropole Hanoi Plaza, Grand plaza,
Crowne Plaza Hanoi, New World
Saigon, Sheraton Saigon...

Tổng Công Ty Thương mại Hapro

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam

Các khu resort, khu du lịch:
Vinepearland Nha Trang, Furama Đà 
Nẵng, Flamingo Đại Lải, Tuần Châu 
Hạ Long   

Sự kiện ngày 23 - 24/08/2012 tại Flamingo Đại Lải Resort

Sự kiện từ ngày 26- 30/08/2012 tại Nghệ An 

Các cơ quan- Vụ ASEAN, Vụ UNESCO, Vụ các Tổ chức quốc tế,
Vụ Lễ Tân;
Các sự kiện: APEC, ASEAN 2010, ngày 11&12/10/2012 tại 
Furama Đà Nẵng Vụ ASEAN

Sự kiện hoàn thành cầu vượt trên cao Ngã tư Thái Hà Láng Hạ, 
ngã tư Thái Hà Chùa Bộc

TRẦN GIA hân hạnh tổ chức toàn bộ các trương trình có truyền 
hình trực tiếp

IMCAPI Phòng chống cúm gia cầm

Dự án dành cho Thống Đốc Các Ngân Hàng ASEAN

UNESCO Hà Nội năm 2008, Tổng kết Bình chọn cho
Vịnh Hạ Long 2012.

Các sự kiện, hội thảo, quốc tế về Chính Phủ Điện Tử

Lễ tổng kết Vinh Danh các CEO Leader khu vực Châu Á, tại Hà 
Nội 2011

Tổng kết dự án hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em nghèo các nước VN, 
Cabodia, Bangladesh..., tổ chức tại CH Bangladesh

Lễ Hội Hoa Anh Đào, Ngày Hội Mottainai

Chúng tôi là đơn vị cung cấp thường xuyên các dịch vụ âm 
thanh, ánh sáng, thiết bị trình chiếu lớn: Techology Days...

Công ty TRẦN GIA luôn là đối tác tin cậy cung cấp dịc vụ tổ
chức sự kiện & cho thuê thiết bị. Chúng tôi cũng luôn được ưu
tiên khi đặt dịch vụ tại đây

Công ty TRẦN GIA cung cấp dịch vụ tổ chức, xây dựng và 
hoàn thiện chuỗi các điểm dịch vụ bán hàng của Hapro tại 
Hà Nội

Các sự kiện Tổng kết hoạt động năm, các triển lãm về công 
nghệ giàm khoan, công nghệ lọc dầu của tập đoàn tai Việt Nam

Công ty TRẦN GIA LÀ đơn vị hỗ trợ và xây dựng bộ máy nhân
sự Event Planning cho các đơn vị này

Chúng Tôi Là Trần Gia
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VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG LĨNH VỰC HOẠT
ĐỘNG

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Công ty TRẦN GIA là một đội ngũ nhân viên và lãnh đạo 
chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm 
lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hành 
hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng 
sự thuận tiện trong công việc vận hành cỗ máy kinh doanh và 
gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công
ty.

Chúng Tôi Là Trần Gia

BAN GIÁM ĐỐC

Ban Tư Vấn , Đào Tạo

Phòng truyền
thông, sự kiện

Thiết bị hội thảo,
thiết bị phiên dịch

Bộ phận kỹ thuật
âm thanh, ánh sáng

Kỹ thuật trình chiếu 
hình ảnh

Bộ phận thiết kế
quảng cáo

Bộ phận quản trị mạng,
phát triển 

Phòng tổng hợp

Phòng 
Kế toán - tổng hợp

Phòng
Hành chính - Nhân sự

Bộ phận
Marketing, Kinh Doanh

Bộ phận 
Tổ chức sự kiện

Bộ phận
phát triển dự án

Bộ phận SEO và
truyền thông quảng 

cáo Online

Phòng kỹ thuật
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2. ĐỊNH HƯỚNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Truyền thông:
- Tư vấn lập kế hoạch khuếch trương sản phẩm và xây dựng thương hiệu.
- Tổ chức sản xuất và mời tài trợ các sự kiện truyền hình.
- Xây dưng, tổ chức chương trình sự kiện, truyền thông.
- Cung cấp & cho thuê thiết bị phục vụ truyền thông, sự kiện.
Quảng cáo:
- Tư vấn thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp.
- Quảng cáo biển tấm lớn, biển LED lớn ngoài trời...
- Sản xuất TVC quảng cáo cho doanh nghiệp, tổ chức.
- Quảng cáo trực tuyến.
Công nghệ thông tin:
- Phát triển chiến lược quảng cáo áp dụng công nghệ trên nền tảng internet cho máy tính và smartphone
- Cung cấp giải pháp, ứng dụng trực tuyến cho doanh nghiệp.
- Xây dựng và xuất bản báo điện tử
Dịch vụ cho thuê thiết bị sự kiện:
- Cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu biểu diễn lớn.
- Cunng cấp dịch vụ cho thuê thiết bị trình chiếu lớn ngoài trời và trong nhà: Máy chiếu lớn từ 15.000, 
40.000 ansilumen; Cung cấp màn hình LED indoor/ Ourdoor P5,P6,P7. 62, P10 full coloura...
- Cung cấp thiết bị dịch hội thảo hai ngôn ngữ và đa ngôn ngữ.

  Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban giám đốc đề ra với 
phương châm “Đơn giản - Hiệu quả”, TRẦN GIA chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt 
chẽ giữ các bộ phận chức năng và phòng ban hỗ trợ. Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng quản lý và 
điệu hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao 
nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó các công việc được triển 
khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc. 
  Bằng hệ thống quản trị trực tuyến , cho phép điều hành tốt mạng lưới công việc ở vị trí địa lý 
khác nhau. Chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn 
thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều này còn giúp TRẦN GIA đảm bảo các mục tiêu 
nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những yếu tố trên đã và đang giúp chúng tôi luôn có một đội ngũ nhân 
sự lớn mạnh, tạo lòng cốt cho công ty lớn mạnh. Hầu hết các nhân viên trong công ty đều đã tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trường đào tạo nghề. Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát 
thường xuyên kết hợp với việc tự trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho công ty TRẦN GIA một 
nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.
  Tại TRẦN GIA chúng tôi đặt niềm tin vào mỗi nhân viên của mình. Công ty TRẦN GIA luôn mong 
muốn mỗi thành viên của công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ tìm thấy cơ hội để phát 
triển và thành công, vì TRẦN GIA luôn có những định hướng phát triển mới gắn liền với việc định 
hướng phát triển cho đội ngũnhân viên, những người làm lên sức mạnh của TRẦN GIA ngày nay.

Chúng Tôi Là Trần Gia
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VII. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN & MỘT SỐ MỤC TIÊU TỪ
NAY ĐẾN NĂM 2020

1. MỤC TIÊU:

- Doanh thu tăng trưởng bình quân: 30% năm cho các mảng dịch vụ thế mạnh
- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 25% năm
- Phát triển thành công các dự án lớn gắn liền với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh
- Phát triển thành công các trang tin điện tử www.thowibaovietnam.vn; www.thudo24.vn; 
www.hoihoaviet.com; www.alo88.com thành những trang báo điện tử lớn.
- Gắn các hoạt động xây dựng thương hiệu TRẦN GIA thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động từ
 thiện, bảo trợ truyền thông.
- Tạo lập và xây dựng văn hóa riêng cho doanh nghiệp.
- Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành cổ phần hóa công ty, xây dựng thành một tập đoàn truyền thông
lớn với các kênh truyền thông báo chí và truyền hình riêng.

2. GIÁ TRỊ TRẦN GIA XÂY DỰNG:

 Giá trị mà TRẦN GIA đang theo đuổi là xấy dựng niềm tin và sự lỗ lực và tinh thần làm chủ doanh 
nghiệp của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triền của TRẦN GIA được kích 
hoạt từ hạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo 
mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới, dám chấp nhận thử thách để hoàn thành xuất sắc mục tiêu 
chiến lược. Xây dựng văn hóa kinh doanh, tạo nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp, gắn kế hoạt động 
của các doanh nghiệp với các hoạt động xã hội.
Và tại TRẦN GIA - Toàn thể lãnh đạo, 
                                 nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm:

“ Phục vụ cho lợi ích của khách hàng”.
Đây cũng chính là giá trị cốt lõi chúng tôi đang xây dựng !

Chúng Tôi Là Trần Gia
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