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VỀ CHÚNG TÔI
Visunpack là nhà cung cấp bao bì hàng đầu chuyên
cung cấp sản phẩm carton chất lượng cao với công
nghệ in ﬂexo và offset cho tất cả các ngành hàng.
Visunpack hỗ trợ mọi nhu cầu trong lĩnh vực đóng gói,
đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trong nước
cũng như xuất khẩu ra trường quốc tế.
Visunpack có kinh nghiệm, nguồn lực cũng như chính
sách liên tục áp dụng những phương pháp, công nghệ
tiên tiến nhất trong ngành để áp dụng vào quá trình
sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ trở
thành doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng và góp phần
vào sự thành công của đối tác, giúp phát triển thương
hiệu Việt trên toàn cầu.
05

04

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
Công ty TNHH bao bì Visunpack được thành lập từ năm

2017 với ban quản trị là công ty TNHH sản xuất - thương
mại Nam Phương. Tuy mới thành lập nhưng Visunpack
kế thừa nguồn tài chính cũng như kinh nghiệm sản xuất
của Nam Phương trong hơn 10 năm hoạt động. Chúng
tôi tự tin sẽ trở thành nhà cung cấp bao bì carton uy tín
cho rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam.

Công ty Visunpack không ngừng xây dựng đổi mới và phát
triển trong phương án hoạt động kinh doanh cũng như
luôn nâng cao cải tiến cơ sở hạ tầng máy móc, trang thiết
bị phục vụ sản xuất đáp ứng được những yêu cầu ngày
càng khắt khe về chất lượng bao bì của khách hàng.
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TẦM NHÌN
Visunpack có tầm nhìn để trở thành nhà cung cấp
an toàn hàng đầu trong lĩnh vực bao bì. Đáp ứng
yêu cầu cao nhất về chất lượng hàng hóa, tiến bộ giao
hàng và cung cách phục vụ cho các ngành công
nghiệp tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

SỨ MỆNH
Visunpack luôn tâm niệm theo đuổi sứ mệnh tạo ra
giá trị cao nhất cho khách hàng. Ngoài ra chúng tôi
còn có tham vọng góp phần vào công cuộc xây dựng
& phát triển thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
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PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
“Luôn luôn cùng bạn - nâng niu sản phẩm - kính trọng người dùng”.

GiÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY
- Năng động, sáng tạo, tận tâm là nền tảng của công ty.
- Con người là tài sản vô giá của công ty.
- Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu.

- Sự đoàn kết & chuyên nghiệp là phương pháp làm việc
của công ty.
QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ SẢN XUẤT
- Luôn luôn hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn với
chất lượng tốt.
- Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
- Áp dụng và tuân thủ triệt để các quy trình sản xuất
theo các tiêu chuẩn như ISO, 5S để đảm bảo chất lượng
- Áp dụng công nghệ tiên tiến mới nhất phù hợp yêu
cầu khách hàng.
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VÌ SAO CHỌN
CHÚNG TÔI
Visunpack đang là nhà cung cấp của hơn 100 doanh nghiệp
và công suất xử lý hơn 500 đơn hàng / tháng. Ngoài ra
kinh nghiệm trong hầu hết các loại hình đóng gói sản phẩm
theo đặc thù ngành cũng như yêu cầu đa dạng về chất liệu,
quy cách, số lượng và tiến độ giao hàng. Visunpack tự tin
là đối tác cung cấp an toàn và uy tín cho giải pháp đóng gói
sản phẩm của quý doanh nghiệp.

∙
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∙

100+ khách hàng tin tưởng.
500000+ công suất thùng/tháng.
500+ đơn hàng/tháng.
24/7 tư vấn tận tâm.
Chất lượng sản phẩm vượt trội.
Giá thành cạnh tranh.

100

500000+CÔNG SUẤT THÙNG/THÁNG 500+ ĐƠN HÀNG/THÁNG 24/7 TƯ VẤN TẬN TÂM

N H À CUNG CẤP AN TOÀN

VISUNPACK
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ΝΗ À MÁY
Visunpack được trang bị cơ sở hạ tầng
và máy móc trang thiết bị công nghệ
tiên tiến và ngày càng được hiện đại
hóa để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất
cũng như yêu cầu ngày càng khắt khe
về tiến độ và chất lượng bao bì của khách
hàng.

Ngoài hệ thống nhà xưởng 2000 m2,
Visunpack luôn coi trọng việc đầu tư
dây truyền máy móc với công nghệ
tốt nhất như: máy in plexo, máy in offset,
máy dợt sóng, máy chạp băng chuyền…
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Máy in Offset tự động

Máy bế tự động

Máy bồi giấy offset

MÁY MÓC - CÔNG NGHỆ
Visunpack được trang bị cơ sở hạ
tầng và máy móc trang thiết bị công
nghệ tiên tiến đầy đủ để sản xuất in ấn thùng carton.

Máy bồi offset được trang bị máy đo định vị trước linh hoạt để điều khiển
In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép
lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao
cao su này lên giấy. Khi sử dụng với in thạch bản, kỹ thuật này tránh được
việc làm nước bị dính lên giấy theo mực in.

.
.

Các ưu điểm của kỹ thuật in này là:
Chất lượng hình ảnh cao – nét và sạch hơn in trực tiếp từ bản in lên
giấy vì miếng cao su áp đều lên bề mặt cần in.
Khả năng ứng dụng in ấn lên nhiều bề mặt, kể cả bề mặt không phẳng
(như gỗ, vải, kim loại, da, giấy thô nhám).
Việc chế tạo các bản in dễ dàng hơn.
Các bản in có tuổi thọ lâu hơn – vì không phải trực tiếp tiếp xúc với bề
mặt cần in.

Các máy móc điển hình: máy in ﬂexo
2 - 4 màu, máy in offset, máy bế tự
động, máy bồi giấy offset, máy xả dao
đĩa, máy bế tròn, máy bồi, máy dán
thùng, máy chạp băng chuyền, máy
dợt sóng, máy khắc bản lazer, máy
dán, đóng, cột. máy bồi offset, cán
màng và xe tải chủ động...

Bế là thao tác dập các hình thù nổi trên chất liệu sẵn có

mới lạ và vẻ đẹp, hoạt động dễ dàng và độ chính xác cán cao.

1. Áp dụng điều khiển lập trình PLC và bộ chuyển đổi tần số để điều chỉnh

bao bì sản phẩm hoặc các sản phẩm nhựa thường chỉ

tốc độ, đảm bảo bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.
2. Áp dụng hệ thống báo động lỗi tự động.

được in màu lên trên rất đơn giản. Nhưng hiện nay, để

.

tạo sự đặc biệt và tăng tính thẩm mĩ cho bao bì, đồ nhựa,

.
.

người ta sử dụng đến máy bế hộp và kĩ thuật bế hộp.

Máy in Flexo dọc 2 màu

độ chính xác cán. Nó được đặc trưng trong điều chỉnh tốc độ nhiều cấp,

theo yêu cầu và mong muốn của chúng ta. Trước đây,

3. Áp dụng hệ thống cung cấp keo tự động.
4. Áp dụng thiết bị đếm tự động.

Máy in Flexo 3 màu

Máy in Flexo 4 màu

In ﬂexo (ﬂexography) là kỹ thuật in nổi, các phần tử in (hình ảnh, chữ viết..) trên khuôn in
nằm cao hơn các phần tử không in. hình ảnh trên khuôn in ngược chiều, được cấp mực
bằng trục anilox, sau đó truyền mực trực tiếp lên vật liệu in qua quá trình ép in.
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Máy khắc bản lazer

Máy xả bìa dao đĩa

Máy bế tròn tự động

Máy khắc laser trên cao su ra đời giúp ích rất nhiều

Máy xả bìa bao bì giấy Carton dao dĩa có công dụng

Đây là máy định hình thùng carton, có thể một lần hoàn

Đây là thiết bị định hình của thùng giấy hộp giấy, sử

cho việc khắc trên những tấm cao su mà đảm bảo hình

cán lằn, xả bìa carton, đường cắt sắc cạnh, đẹp, không

thành cán lằn xẻ rãnh, cắt góc, tề biên, thích nghi rộng

dụng kiểu trục bế ép và cán lằn, thực hiện xẻ rãnh,

ảnh khắc đẹp, sắc nét, chính xác đến từng chi tiết nhỏ

rách, mép cắt không bị dẹp, truyền chuyển động bằng

với nghành bao bì carton 3, 5 ,7 lớp.

nhất mà đảm bảo không hề độc hại, an toàn cho người

dây cua-roa. Máy còn có chức năng mài dao tự động

thùng giấy hộp giấy, thích ứng với sóng E và giấy tấm

sử dụng.

để đảm bảo cho quy trình luôn được đảm bảo diễn ra

3,5 lớp .

Máy bổ chạp tự động

cán lằn, đục lỗ xỏ tay, hoàn thành công đoạn gia công

suông sẻ.

Máy đóng ghim

Máy có thể đóng ghim đôi hoặc ghim đơn. Là loại máy
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Máy cột thùng carton

Máy dán thùng carton

Đây là máy chuyên dụng cho việc bó chồng đóng gói,

Xe tải chủ động

Máy dán băng keo là một trong những thiết bị sử dụng

Vận chuyển hàng hóa đóng một vai trò trọng yếu của

chuyên dụng trong việc dập ghim thùng Carton. Máy

thích hợp dùng cho giấy tấm, thùng giấy và những loại

cho công đoạn cuối cùng của quá trình dán, đóng gói

các khâu phân phối và lưu thông sản phẩm. Visunpack

có thể dập ghim đến 3,5,7 lớp thích hợp cho ngành

bao bì tấm dạng nhẹ, thích ứng rộng rãi trong ngành

hàng hóa. Thiết bị này ngày càng phổ biến và sử dụng

có hệ thống xe tải đa dạng để vận chuyển sản phẩm đến

công nghiệp bao bì. Máy sử dụng động cơ sevor có

bao bì và một số ngành nghề khác.

rộng rãi trong tất cả các ngành như: thực phẩm, thủy

từng doanh nghiệp nhanh chóng và an toàn.
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sản, công nghiệp, hóa chất, dệt may…

độ chính xác cao, vận hành êm ái, ổn định.

NHÂN SỰ
Visunpack không ngừng hoàn thiện phương
pháp quản trị điều hành, luôn ưu tiên phát
triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực
là tài sản của doanh nghiệp, đó là nhân tố quyết
định sự thành công và phát triển bền vững
của công ty.

Văn hóa doanh nghiệp chúng tôi hướng tới

là con người Visunpack luôn mang trong mình
nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy
mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần
kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ
và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán
bộ công nhân viên.
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QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Hệ thống sản xuất của Visunpack đảm bảo cung cấp các
sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao, đáp ứng mọi
mọi yêu cầu của khách hàng bao gồm:
- In ấn bao bì carton.
- Sản xuất - cung cấp thùng carton đa đạng ngành

nghề như: hàng nông sản, gỗ, thực phẩm đông lạnh,
nhựa,...
- Cung cấp nhiều quy cách chất liệu giấy như: túi
giấy, thùng carton A1, thùng âm dương, thùng nắp
cài, hộp cao cấp...
- Cung cấp đa dạng kích thước với lớn hoặc nhỏ tùy

theo yêu cầu của khách hàng (khổ 80 đến 250 cm)
- Tư vấn thiết kế mẫu mã in ấn chuyên nghiệp với
designer kinh nghiệm & tận tâm.
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GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI
TIÊU BIỂU

1
2
3
4
5

BAO BÌ CARTON THÔNG DỤNG
BAO BÌ KIỂU DÁNG ĐẶC BIỆT
THÙNG CÁN MÀNG - CHỐNG THẤM
HỘP CARTON CÓ NẮP RỜI
HỘP CARTON CAO CẤP
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BAO BÌ THÔNG THƯỜNG
Thùng giấy carton nắp thường là thùng carton dạng như
thùng mì, có các nắp chạm nhau tại giữa thùng khi đóng
gói. Thùng hộp giấy carton thông thường có thể được làm
từ loại carton 3 lớp, 5 lớp… sóng E, sóng B tùy theo yêu
cầu của khách hàng.

Thùng carton 3 lớp
Đây là loại thùng có chứa 3 lớp giấy trong đó lớp giấy mặt
bên ngoài và một lớp sóng dạng hình sin ở giữa sóng này
có thể có độ cao thấp khác nhau tùy vào định dạng sóng
A, B, C, E. Đây là loại thùng khá thông dụng và được nhiều
khách hàng lựa chọn để sử dụng.
Thùng carton 5 lớp
Thùng có 2 lớp sóng hình sin ở giữa và 2 mặt phía ngoài, cùng
1 lớp mặt ở giữa 2 lớp sóng. Thùng carton 5 lớp được sử
dụng khá thông dụng hiện nay, chúng được sử dụng cho các
26 loại hàng hóa như: May mặc, đồ gỗ, thực phẩm, giầy da, ...
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BAO BÌ KIỂU DÁNG ĐẶC BIỆT
Thùng giấy carton kiểu dáng đặc biệt rất đa dạng tùy theo yêu cầu của
khách hàng cũng như đặc thù của sản phẩm đóng gói. Ví dụ:
Thùng carton nắp cài: là thùng carton có đáy được cài cố định, phần
nắp đóng ở một đầu, và đầu còn lại có thể di động đóng mở được.
Thùng được ứng dụng đựng: Quần áo, Giày dép, Túi xách, Phụ kiện,,,
Thùng carton nắp cài đáy gài: là hộp có phần thân được dán cố định.
Phần nắp một đầu có thể di động đóng mở được, đầu còn lại được gài

cố định nhờ cái mối gài. Thùng ứng dụng đựng: mỹ phẩm, tinh dầu,
nước hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng...
Túi giấy: bạn đi mua sắm các sản phẩm thời trang như: quần áo, giày
dép, mỹ phẩm, nước hoa… thì việc đựng những sản phẩm đó trong túi nilong
quá là bình thường. Nhưng với một chiếc túi giấy có thiết kế in ấn đặc
sắc sẽ đem đến cái nhìn bắt mắt, ấn tượng cho mọi người xung quanh bạn.
Sử dụng túi giấy là cách mà bạn quảng bá thương hiệu của mình tối ưu
28
nhất, đem lại cảm giác sang trọng, đẳng cấp cho thương hiệu của bạn.
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THÙNG CÁN MÀNG - CHỐNG THẤM

Thùng carton thông thường hút ẩm quá nhanh, dẫn đến việc
cần có một giải pháp để hạn chế sự hút ẩm từ bao bì carton
dễ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Bởi vậy cần một
loại bao bì thùng carton đặc biệt. Đó là thùng giấy carton
chống thấm, hộp carton chống thấm. Thùng được ứng dụng
đựng: thủy hải sản đông lạnh, trái cây, dược phẩm...

Để chống ẩm dưới sự tác động từ ngoài vào, quan trọng
nhất là lớp giấy chính (lớp mặt ngoài cùng). Lớp giấy này
muốn chống thấm hạn chế hút ẩm cần làm bằng giấy tốt. Giấy
này thường có định lượng cao 250-275 Lbs. Những định
lượng giấy này có cấu trúc mao mạch tốt, sẽ không ngấm, hạn
chế hút ẩm.
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THÙNG CARTON CÓ NẮP RỜI
Thùng carton nắp rời là dạng thùng carton này có nắp đóng ở
một đầu, và đầu còn lại sử dụng nắp đậy rời. Thùng carton
nắp rời được sử dụng phổ biến cho việc vận chuyển hoặc chứa
đựng các vật dụng hoặc sản phẩm, và rất lý tưởng nếu nắp
thùng được mở và đóng thường xuyên trong quá trình sử dụng.
Thùng giấy carton âm dương là loại thùng giấy có nắp đậy rời
Được sử dụng chủ yếu với những sản phẩm nội thất có kích
thước và trọng lượng lớn, hình khối đẹp, khó đựng trong các
loại thùng giấy thông thường khác.
Với thiết kế đẹp, bắt mắt, chuyên nghiệp, dễ sử dụng nên hộp
thùng carton âm dương ngày càng được sử dụng rộng rãi để
đựng: Giày dép, túi xách, trang sức, bánh… tùy vào yêu
cầu và sở thích của khách hàng.
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HỘP CARTON
CAO CẤP
Thùng carton cao cấp thường được đóng gói sản phẩm như các loại thực,
phẩm, nước uống đóng chai, hàng tiêu dùng nhanh, hộp quà có trọng lượng
nhỏ trên dưới 10kg, vận chuyển gần. Những loại cần bề mặt thùng sáng
đẹp. Hiện nay, loại thùng này được nhiều người sử dụng và phổ
biến trên thị trường hiện nay.
Thùng carton cao cấp với lớp giấy mặt được in offset sắc nét, đẹp và được
cán màng bóng/mờ... ngoài nhiệm vụ bảo quản hàng hóa còn có nhiệm vụ
quảng bá hình ảnh và chất lượng sản phẩm như 1 cam kết với khách hàng.
Việc in hộp carton với chất lượng bao bì, chất lượng hộp chứa đựng sản
phẩm đẹp, sang trọng, bắt mắt sẽ làm gia tăng giá trị của sản phẩm.
Đồng thời in hộp carton cao cấp là một trong những nhân tố kích
thích mạnh mẽ đến quyết định mua sản phẩm của nhiều đối tượng
34 khách hàng.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Visunpack tự hào đã và đang là nhà
cung cấp uy tín, an toàn cho hàng trăm
doanh nghiệp.

Visunpack luôn tâm niệm sự hài lòng của
của khách hàng về chất lượng sản phẩm
cũng như dịch vụ chính là phương châm
hoạt động của chúng tôi. Ngoài ra nâng
nâng cao vị thế của thương hiệu Việt
chính là sứ mệnh mà Visunpack theo

đuổi trong xuyên suốt quá trình hoạt
động.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
NGÀNH GỖ
Bao bì đồ gỗ, đặc biệt là đối với những mặt hàng đồ gỗ
xuất khẩu thường dùng thùng carton, bởi thùng giấy có
trọng lượng nhẹ giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, mang
lại lợi ích kinh tế cao.

Thùng carton ngành gỗ cũng cần phải có độ bền rất cao.
Thông thường, chúng phải được tạo ra từ loại giấy có định
lượng cao đến 275 lbs để đảm bảo chịu được lực va đập
lên đến 20kg, và có độ cứng cáp và rất bền bỉ để không
bị hư hỏng trên đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Đóng vai trò là kênh tiếp thị quan trọng, bao bì đồ gỗ thường
được in offset với màu sắc và đường nét tinh tế để mô tả
kiểu dáng, màu sắc, công dụng của sản phẩm. Nhờ lợi thế
chất liệu giấy nên việc in bao bì cũng nhanh chóng, tiết kiệm,
38 bền và đẹp mắt.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
NGÀNH MAY MẶC
Thùng carton cần phải đủ độ bền, cứng cáp, đàn hồi tốt, có
khả năng vận chuyển đi xa: đối với ngành may mặc thì việc
vận chuyển hàng hoá đi xa là điều rất cần thiết. Trung bình
có thể 1 tuần, còn đối với những hàng được xuất khẩu sang
nước ngoài thì còn lâu hơn thậm chí có thể lên đến một
tháng. Vì vậy yêu cần rất cao về thùng carton ngành may
mặc phải thật bền cho dù vận chuyển rất nhiều lượt.
Vì hầu hết sản phẩm là quần áo nên cần đặc biệt chú ý tới
chất liệu làm thùng carton phải chống thấm nước, chống
hút ẩm.
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Về hình dáng, kích thước của thùng carton rất đa dạng để phù
hợp với yêu cầu của doanh nghiệp hay công ty.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
NGÀNH NHỰA
Thùng carton ngành nhựa - cao su hiện nay đang được
các doanh nghiệp cao su sử dụng rất phổ biến. Bởi nó
sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu từ chất liệu, kích
thước, … của những khách hàng, doanh nghiệp ngành
nhựa - cao su.
Thùng carton ngành nhựa - cao su không những có
vai trò trong việc bảo quản, vận đổi thay hàng hóa mà
nó còn có một đặc tính quan trọng chính là quảng bá
thương hiệu, truyền đạt thông tin đến người tiêu dùng.
Bao bì ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng.
Nó là chiếc áo cho sản phẩm với công năng bảo vệ
nhưng cũng đồng thời là công cụ tiếp thị hiệu quả.
Ngoài ra nó còn là sản phẩm rất thân thiện với môi
trường và thuận tiện khi cất giữ.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
BAO BÌ ĐỰNG TRÁI CÂY
Thùng carton dùng để đựng trái cây hầu hết được
sản xuất bằng những loại giấy chống thấm cao cấp đạt
chất lượng cao. Đây là loại giấy có khả năng chống
thấm cao, hút ẩm hiệu quả, để lâu được trong môi
trường ẩm ướt, kho lạnh, container lạnh vận chuyển
trong thời gian dài.
Thiết kế, kích thước của thùng carton đựng sản

phẩm luôn phải phù hợp với từng loại trái cây.
Quy cách một thùng carton đựng trái cây phải có
một số yêu cầu về kỹ thuật như sau:

+ Phủ chống thấm, ngăn ngừa hơi nước từ trái
cây tươi tỏa ra làm ẩm và mềm thùng
+ Đục các lỗ xung quanh giúp trái cây luôn khô
thoáng tránh ẩm mốc.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
BAO BÌ ĐỰNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
Thùng giấy carton phải được chống thấm đặc biệt: hàng đông
lạnh phải được để trong môi trường có nhiệt độ thấp, ẩm để giữ
cho thực phẩm luôn tươi. Ngoài ra thùng phải thiết kế thêm
2-3 lớp chống thấm bên trong tiếp xúc gần với hàng
bên trong tiếp xúc gần với hàng đông lạnh là điều cần thiết
cho thùng giấy carton loại này.

Thông thường, trong thùng Carton để đóng gói và vận chuyển
hàng đông lạnh luôn kèm theo một lượng hóa chất giúp cho
chất lượng của thùng carton được bền hơn với nước và độ ẩm
không khí cao. Tuy nhiên lượng hóa chất trong thùng phải
được kiểm duyệt chặt chẽ theo tiêu chuẩn.
Đặc tính của hàng hóa đông lạnh thường mang đến một hàm
lượng nước nhất định. Do vậy, độ cứng của thùng carton
là cực kỳ quan trọng, nó giúp cho lúc khuân vác thùng
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carton được thuận tiện hơn rất nhiều.
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"Rủi ro lớn nhất chính
là không chấp nhận rủi ro.
Không dám mạo hiểm khi
thế giới không ngừng thay
đổi là chiến lược chắc
chắn dẫn đến thất bại.,,

TRAO BẠN NIỀM TIN

CÙNG BẠN
THÀNH CÔNG
CÔNG TY TNHH BAO BÌ VISUNPACK

__Mark Zuckerberg__

Email: visunpack@gmail.com

Web: visunpack.vn

Hotline: 0938 33 99 22

Co-founding and leading Facebook
HCMC FACTORY:
96 tỉnh lộ 15 - Xã Tân Thạnh Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Tel: 02 835.951.163 – 02 835.951.164
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