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Giải pháp toàn diện
Về Thông tin Hình ảnh

ZODIAC
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ THÔNG TIN HÌNH ẢNH
Ra đời trong bối cảnh bình minh của sự nghiệp đổi mới đầu thập niên 90, Zodiac
đã nhanh chóng khẳng định được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phân phối
sản phẩm công nghệ cao và tư vấn - thiết kế - tích hợp các hệ thống nghe nhìn
(AudioVisual) tại thị trường Việt Nam. Trải qua hơn 25 năm hình thành và
phát triển, bên cạnh sự đa dạng của sản phẩm máy chiếu với các nhãn hiệu
quen thuộc được phân phối trên toàn quốc, Zodiac còn cung cấp nhiều hệ thống
nghe nhìn hiện đại như thiết bị âm thanh hội thảo, hệ thống hội nghị truyền hình,
hệ thống phòng họp thông minh, hệ thống giám sát hình ảnh… ứng dụng rộng rãi
trong các lĩnh vực dân sự và an ninh, quốc phòng.
Đặc biệt, Zodiac đã đồng hành với ngành giáo dục trong suốt hơn 20 năm qua
với các sản phẩm nổi bật như máy chiếu, bảng tương tác, hệ thống phòng học
ngoại ngữ thông minh,… góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa công tác
giảng dạy, nghiên cứu. Với bề dày kinh nghiệm, Zodiac cũng đã được lựa chọn
để triển khai nhiều dự án cho các sở, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trên
toàn quốc với các khách hàng tiêu biểu như: Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Lăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảnh sát biển Việt Nam, cục Bản đồ, công ty Viễn thông
Liên tỉnh VTN, tập đoàn Điện lực, ngân hàng Sacombank, sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội và UBND các tỉnh….
Trong những năm tới Zodiac xác định chiến lược phát triển thành doanh nghiệp
chuyên nghiệp, hiện đại, có văn hóa, quy mô và tiềm lực xứng đáng với vị thế
một nhà cung cấp các Giải pháp toàn diện về Trình chiếu, Thông tin và Giám sát
hình ảnh. Không ngừng nghiên cứu, đổi mới để nâng cao năng lực kỹ thuật,
công nghệ và chất lượng dịch vụ, Zodiac sẽ nỗ lực góp phần vào tiến trình
khai sáng nhận thức - truyền bá tri thức - chia sẻ cách thức trong phát triển
kinh tế xã hội, nhằm mang lại một cuộc sống chất lượng hơn cho người Việt.
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THÔNG TIN TỔNG QUAN
 Tên giao dịch Công ty:
 Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo.
 Tên giao dịch tiếng Anh: Zodiac Investment Corporation (Zodiac Corp.).
 Ngành nghề kinh doanh:
 Phân phối các thiết bị AV, cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống.
 Thiết kế - thi công các công trình thuộc lĩnh vực M&E.
 Tư vấn và thực hiện các dự án trong lĩnh vực anh ninh quốc phòng.
 Cho thuê văn phòng.
 Phân phối thực phẩm chức năng.
 Chứng nhận đăng ký kinh doanh:
 Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100277541. Nơi cấp: Sở KHĐT Tp.Hà Nội.
 Đại diện Công ty
Bà Nguyễn Kiều Trang | Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 Địa chỉ giao dịch:
Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân,
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
Tel: (24) 35146555 | Fax: (24) 35147078
Email: zodiac@fpt.vn | zodiac@zodiac.com.vn
Website: www.zodiac.com.vn
MST: 0100277541
Số TK 1: 0571101427002
Tại Ngân hàng: TMCP Quân Đội, Chi nhánh Mỹ Đình
Số TK 2: 01100008888001
Tại Ngân hàng: TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh HCMC: 351/31 Lô A, Nơ Trang Long,
phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (28) 35178185 | Fax: (28) 35178191
MST: 0100277541-003
Số TK: 2201100393002
Tại Ngân hàng: TMCP Quân Đội, Chi nhánh Gia Định
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
Năm 1991

Thành lập Công ty Tin học Zodiac, trực thuộc Hiệp hội Tin học Việt Nam.

Năm 1993

Chuyển đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH Hoàng Đạo.

Năm 2001

Thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
Công ty đầu tiên tại Việt Nam được kết nạp vào ICIA/INFOCOMM –
Hiệp hội lĩnh vực nghe nhìn và viễn thông quốc tế.
Trở thành đại diện phân phối độc quyền máy chiếu Optoma và Hitachi tại
Việt Nam.
Phát triển ngành tích hợp hệ thống cùng với việc trở thành nhà phân phối
chính thức của các thương hiệu Extron, Crestron, Barco.

Năm 2003

Zodiac đã được hãng Sanyo công nhận là nhà phân phối sản phẩm có
doanh số đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Năm 2008

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac Corp.).
Hệ thống Quản lý chất lượng chứng nhận ISO 9001:2008 được đưa vào áp
dụng trong mọi hoạt động của Công ty.
Mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực hội nghị truyền hình và
thông tin vệ tinh với các thương hiệu Cisco, Scotty, ND Satcom, C2SAT,
Safran...

Năm 2011

Khánh thành tòa nhà Zodiac Building.
Mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực Cơ điện và cho thuê văn phòng.
Đón nhận danh hiệu “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ Giáo dục trao tặng.
Đón nhận bằng khen của Hiệp hội Thiết bị Giáo dục vì đã có thành tích
xuất sắc về công tác thiết bị giáo dục giai đoạn 2008 – 2012.

Năm 2017

Đại diện phân phối độc quyền các hệ thống hiển thị chuyên dụng của
Eyevis tại Việt Nam.
Đại diện phân phối độc quyền các hệ thống bơm cao áp của Kamat tại
Việt Nam, Lào và Campuchia.
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Thống nhất trong hành động
Chuyên nghiệp trong công việc
Tôn trọng giá trị cá nhân
Nâng cao giá trị và tiện ích cuộc sống
Tối đa lợi ích khách hàng
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TRIẾT LÝ THƯƠNG HIỆU
Tầm nhìn
 Zodiac đi đầu thiết lập chuẩn mực về các giải pháp thông tin hình ảnh & âm thanh.
 Zodiac tập hợp các đội ngũ chuyên gia tư vấn tin cậy tạo thành nguồn tham vấn của ngành
công nghiệp thiết bị và giải pháp trình chiếu, nghe nhìn.

Sứ mệnh
 Zodiac phấn đấu với tất cả nỗ lực của mình làm thay đổi nhận thức xã hội về lợi ích của
thiết bị và giải pháp trình chiếu, thông tin, giám sát hình ảnh.
 Mỗi lớp học, mỗi cơ quan, mỗi gia đình… đều có cơ hội tiếp cận những thiết bị tiên tiến và
giải pháp phù hợp nhất từ Zodiac, qua đó góp phần nâng cao giá trị cuộc sống và phát triển
đất nước.

Tuyên ngôn thương hiệu
 Zodiac tận tâm với nghề nghiệp, trung thành với lợi ích của khách hàng.

Định vị thương hiệu
 Zodiac khẳng định vị thế hàng đầu với dịch vụ hoàn hảo, khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của
thị trường thiết bị trình chiếu và nghe nhìn.
 Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, nền tảng kiến thức chuyên sâu và say mê học hỏi,
Zodiac là nhà tư vấn giải pháp uy tín hàng đầu được bạn hàng và đối tác tin cậy.
 Zodiac dành và duy trì thị phần chi phối, cùng phát triển với đối tác, khách hàng.

Cá tính thương hiệu
Tập thể Zodiac là những con người
Mạnh mẽ - Sáng tạo Chuyên sâu – Chân thành – Nhiệt huyết

Giá trị thương hiệu
Zodiac là thương hiệu đem đến cho người dùng:
 Cuộc sống với phong cách hiện đại
 Sự lựa chọn đa dạng các giải pháp và thiết bị
 Tư vấn chuyên môn trung thực
 Cách tiếp cận phù hợp và linh hoạt đáp ứng lợi ích của khách hàng
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

P.KỸ THUẬT

P.GIẢI PHÁP

P.HC-NS

P.MARKETING

P.KẾ TOÁN & XNK

BQL TÒA NHÀ

KHỐI KINH DOANH
DỰ ÁN

KHỐI KINH DOANH
PHÂN PHỐI

CHI NHÁNH
HCMC

KHỐI KINH DOANH
CƠ ĐIỆN

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Với hơn 7 người của ngày đầu thành lập, đến nay công ty CPĐT Hoàng Đạo đã xây dựng
được đội ngũ nhân sự gần 200 nhân viên và kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao và
giàu kinh nghiệm ngành thiết bị nghe nhìn (AV). Trong đó hơn 85% có trình độ đại học và
trên đại học, tốt nghiệp từ các đại học có tiếng trong và ngoài nước với các chuyên ngành
công nghệ thông tin, điện tử, kinh tế, ngoại ngữ. Đội ngũ này đã đóng góp cho sự lớn mạnh
của công ty như ngày nay.
Công ty cũng luôn chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo với nội dung toàn diện, từ các
chương trình cải thiện kỹ năng đến các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở
nước ngoài. Các chứng chỉ đạt được sau các khóa học này đã chứng minh năng lực chuyên
môn, tư vấn - thiết kế - tích hợp và chuyển giao công nghệ của đội ngũ nhân lực công ty
CPĐT Hoàng Đạo.
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Chính phủ

Doanh nghiệp
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DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Những chính sách chất lượng đã đề ra chính là phương châm trong mọi hoạt động của công
ty chúng tôi nhằm đảm bảo cung cấp tới khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng cao với
với dịch vụ hoàn hảo.
Ngoài ra, công ty đã phát triển mạng lưới đại lý tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, phối
hợp hài hòa với hoạt động của trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Tp. HCM để phục vụ
khách hàng toàn quốc nhanh nhất, tốt nhất.
Chúng tôi cũng cam kết thực hiện chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tiếp
tục cung cấp các dịch vụ bảo trì, nâng cấp để có thể hỗ trợ khách hàng lâu dài hơn.

Triển khai lắp đặt
- Đón đầu công nghệ
- Làm chủ giải pháp
- Tối ưu chi phí và gia tăng
lợi ích cho khách hàng

- Kiểm soát quy trình, chất
lượng hệ thống.
- Đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng

Bảo hành, bảo trì

Tư vấn thiết kế

THÔNG TIN
TRUNG TÂM
BẢO HÀNH

- Hỗ trợ nhanh chóng &
chuyên nghiệp,
- Am hiểu chuyên sâu.
- Cam kết sử dụng linh kiện
chính hãng

Tại Hà nội:

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 11, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân,
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Chi nhánh: 351/31 Lô A Nơ Trang Long,
phường 13, quận Bình Thạnh.

Số điện thoại CSKH:
(24) 3514 6555 (Máy lẻ 101)

Số điện thoại CSKH:
(28) 3517 8185 (Máy lẻ 617)
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HÀ NỘI: Tầng 11, tòa nhà Zodiac,
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 04 35146555
Fax: 04 35146556

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO
HCMC: 351/31 Lô A Nơ Trang Long,
Phường 13, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
Tel: (08) 3517 8185
Fax: (08) 3517 8191
www.zodiac.com.vn
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GIỚI THIỆU NĂNG LỰC
CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo là đối tác chính thức của nhiều
hãng sản xuất uy tín trên thế giới;
2. Tập hợp và đào tạo bài bản đội ngũ kỹ sư thiết kế, kỹ sư triển khai giàu
kinh nghiệm, vững chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp;
3. Tư vấn, xây dựng các giải pháp tích hợp hệ thống có tính ứng dụng cao;
4. Cung cấp các gói sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng mọi nhu cầu của
khách hàng;
5. Quản lý & vận hành theo tiêu chuẩn chất lượng Hệ thống ISO 9001:2015
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân
phường Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: (24) 3514 6555 - Fax: (24) 3514 7078
Chi nhánh TP. HCM: 351/31 Lô A Nơ Trang Long
phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (28) 3517 8185 - Fax: (28) 3517 8191

