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THƯ NGỎ

MỤC LỤC:

1. Thư ngỏ
2. Về chúng tôi & Giới Thiệu 
4. Phương Châm & Giá trị cốt lõi
5. Sơ đồ tổ chức
6. Dịch vụ của chúng tôi
7. Máy móc phục vụ sản xuất
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Nếu nói kiến trúc là lớp áo bên ngoài, tạo nên hình hài cho 
ngôi nhà thì nội thất được xem là trái tim, giúp ngôi nhà có 
linh hồn và có sức sống hơn. Vì vậy sẽ không có gì sai khi 
nói rằng nội thất là một phần tất yếu tạo nên không gian 
sống tuyệt vời.
Một ngôi nhà có nội thất đẹp sẽ truyền tải được sở thích, 
phong cách của gia chủ, đáp ứng được các yếu tố về sự 
tiện nghi, thoải mái, tạo dấu ấn riêng và niềm hạnh phúc cho 
chủ nhân căn nhà mà không ngôi nhà nào khác có được. 
“Hạnh phúc khi về nhà” chính là phương châm mà 
SUKA HOME mong muốn mang tới cho mỗi khách hàng.
Hiện tại, công ty chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ:
     - Thiết kế kiến trúc - nội thất
     - Thi công hoàn thiện - nội thất
Bằng tâm huyết, sự thấu hiểu cùng những lợi thế về con 
người và máy móc hiện đại, chúng tôi cam kết sẽ mang đến 
những công trình hoàn mỹ đáp ứng trọn vẹn 3 yếu tố: 
CÔNG NĂNG - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG cùng các dịch vụ 
chu đáo, chuyên nghiệp.
SUKA HOME rất hân hạnh được hợp tác và phục vụ Quý 
khách hàng.
Trân trọng!
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Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH SUKA HOME
Địa chỉ : Số 606/23/7 Quốc Lộ 13, Kp 4, P. Hiệp Bình 
Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Web: sukahome.vn
           khonggianmouoc.vn
Hotline: 0888 00 77 88 - 0888 77 88 66
Email: tuvan@sukahome.vn

VỀ CHÚNG TÔI

Lĩnh vực Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất SUKA 
HOME được Sài Gòn CPA xây dựng vào cuối năm 
2020 với mục tiêu mang đến không gian nội thất chất 
lượng cao cho nhiều dự án từ chung cư, biệt thự, văn 
phòng, khách sạn, nhà hàng,... Đồng thời sản xuất kinh 
doanh các sản phẩm nội thất uy tín tại Việt Nam.
SUKA HOME luôn mong muốn biến những ý tưởng, 
những giấc mơ của khách hàng trở thành một không 
gian sống và làm việc với phong cách thiết kế phù hợp, 
mang đậm dấu ấn cá nhân

GIỚI THIỆU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 
Là giá trị cốt lõi tiên quyết của SUKA HOME, bởi chúng tôi 
tin rằng chỉ có lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, thấu hiểu về tài 
chính, thấu hiểu chất lượng mong muốn và nhu cầu phục vụ của 
khách hàng mới giúp chúng tôi tự tin  xây dựng uy tín thương 
hiệu, tạo ra các giá trị bền vững cho một tập thể yêu nghề và 
trân quý tất cả mọi cơ hội khách hàng đã và đang trao tặng 
chúng tôi.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Bạn có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 nơi để về đó là nhà, hãy để chúng tôi 
kiến tạo nên không gian hạnh phúc nơi nhà bạn. Một trong những điều khiến 
SUKA HOME trở nên khác biệt so với phần lớn công ty thiết kế nội thất khác 
là chúng tôi lấy con người làm trung tâm kết nối. Lấy những ý tưởng, những 
giấc mơ đơn thuần để giúp khách hàng khám phá phong cách thiết kế nội 
thất phù hợp nhất với sở thích của mình và chuyển những không gian sống 
ấy thành một “tác phẩm nghệ thuật” để mỗi ngày trở về nhà là một ngày 
hạnh phúc.
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"Hạnh phúc khi về nhà" “Thấu hiểu”
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Ban Giám Đốc

PHÒNG HT & NTPHÒNG T.KẾ & DT

THI CÔNG
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THÀNH CÔNG BẮT ĐẦU TỪ NHÂN VIÊN

Tại SUKA HOME chúng tôi tin chắc rằng thành công được bắt đầu từ 
nhân viên. Mỗi chúng ta đều có những tài năng, thế mạnh và tiềm năng 
khác nhau, bằng cách xây dựng và phát huy tiềm năng cá nhân ấy, mỗi 
nhân viên là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài.
Ở đội ngũ của SUKA HOME là sự chuyên nghiệp và tận tâm cùng hệ 
thống vận hành nhịp nhàng từ tất cả các khâu như tư vấn, thiết kế, sản 
xuất và thi công để tạo ra những sản phẩm hài hòa về màu sắc, bố cục 
không gian hợp lý sang trọng, sản phẩm tinh tế làm hài lòng mọi khách 
hàng. SƠ
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PHÒNG SẢN XUẤT



Từ thiết kế đến thực tế là cả một quá trình thi công, lao động miệt mài nghiêm túc và 
chuyên nghiệp để tạo ra sản phẩm chất lượng được đánh giá cao.
Với đội ngũ đầy sức sáng tạo và nhiệt huyết, SUKA HOME sẽ hiện thực hóa ý tưởng, 
mong muốn về một không gian sống của bạn.

Thi công hoàn thiện nội thất

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
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Thiết kế kiến trúc – nội thất là công việc đầu tiên và quan 
trọng giúp khách hàng định hình được không gian sống 
của mình từ phong cách màu sắc đến bố trí vật dụng cũng 
như giá trị đầu tư.

Dịch vụ thiết kế kiến trúc - nội thất

s 
 u

  k
  a

  h
  o

  m
  e

  .
  v

  n

1009



MÁY MÓC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 
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