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Sử dụng Túi tinh bột tự phân hủy, túi tái chế
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CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
LÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA CÔNG TY

>5000m2
Tổng diện tích mặt bằng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI MINH SANG

là doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực bao bì nhựa. Chúng tôi
chuyên sản xuất các loại bao bì cho ngành may mặc, ngành thực
phẩm, ngành dược phẩm. Sản phẩm của chúng tôi được thị
trường biết đến hơn 10 năm qua và chúng tôi luôn không ngừng
cải tiến, đầu tư thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng đầy đủ chính xác,
kịp thời nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng.
Chúng tôi sẽ đem đến cho Quý Khách các sản phẩm tốt nhất, giá
cả hợp lý, dịch vụ chu đáo, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn
chất lượng. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ,
và hợp tác của Quý Khách hàng và mong được phục vụ Quý
Khách hàng trong thời gian gần nhất.

T

Kính thư Quý Khách hàng,
rước tiên thay mặt tập thể nhân viên Công ty. Chúng tôi xin gửi đến

Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, am hiểm sâu về lĩnh vực sản

Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực.

xuất bao bì. Hệ thống nhà xưởng tới nay được đầu tư trang thiết bị hiện đại với

Thành lập năm 2009, Công Ty TNHH SX Thương Mại MINH SANG

tổng diện tích mặt bằng trên 5000m 2.

chuyên sản xuất các loại bao bì nhựa cho ngành may mặc, thực

phẩm và dược phẩm như:

•
•
•
•
•

Bao bì PP, PE

Sử dụng sản phẩm của MINH SANG, Khách hàng không chỉ yên tâm về
chất lượng sản phẩm mà còn cảm nhận được sự chân thành và tin cậy.
Qua hồ sơ năng lực này, Quý Khách sẽ hiểu hơn về quá trình hình thành,

Túi PE khổ lớn, túi PP

năng lực, kinh nghiệm, tầm nhìn cũng như khát vọng vươn lên của tập thể

Túi zipper IN

CÔNG TY MINH SANG nhằm thỏa mãn các yêu cầu của Quý Khách hàng.

PP kiếng
Túi opp màng ngọc

Trong 10 năm qua chúng tôi luôn không ngừng cải tiến, đầu tư thiết bị
hiện đại nhằm đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời nhu cầu ngày càng cao

Chân thành cám ơn,
GIÁM ĐỐC

của Khách hàng.

Cổ Thụy Phương Trang

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển.
CÔNG TY MINH SANG không ngừng đầu tư máy móc trang
thiết bị hiện đại, diện tích nhà xưởng tại Long An rộng trên 5000m2
Bên cạnh đó là đội ngũ nhân viên và kỹ sư dày dặn kinh nghiệm
về ngành Nhựa. Tất cả đã góp phần nâng cao chất lượng
sản phẩm của CÔNG TY MINH SANG.

GIẤY PHÉP
KINH DOANH

Một ngày gần nhất CÔNG TY MINH SANG mong muốn tất cả
người dân đều sử dụng bao bì xanh và sạch.

CÔNG TY MINH SANG đang từng bước thực hiện mục tiêu trở
thành một trong những công ty bao bì thương hiệu Việt mang tầm
vóc quốc tế.
SỨ MỆNH

Góp phần cải thiện trái đất xanh, sạch hơn với những sản phẩm
bao bì tự hủy trong tự nhiên.

CHUYÊN NGHIỆP
CHẤT LƯỢNG
GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

UY TÍN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

2009
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI MINH SANG
ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu
thiết yếu của Khách hàng về
các sản phẩm bao bì nhựa.

2019
Sản phẩm của
Công ty MINH SANG được thị
trường trong nước biết đến
nhiều hơn và đang hướng đến
mục tiêu là thị trường Thế giới.

2020
Công ty Minh Sang
phát triển theo hướng
bảo vệ môi trường
hạn chế rác thải nhựa
bằng các sản phẩm
túi Sinh học tự phân
hủy và túi tái chế.

Nhằm góp phần nâng tổng
kinh ngạch xuất khẩu sản
phẩm nhựa ở Việt Nam.

MINH SANG
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CƠ CẤU
NHÂN SỰ

TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG

TỔNG
GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH

PHÒNG
KẾ
TOÁN

PHÒNG
NHÂN
SỰ

PHÒNG
KINH
DOANH

GIÁM ĐỐC
SẢN XUẤT

PHÒNG
MARKETING

KHO
HÀNG

BỘ PHẬN
SẢN XUẤT

BỘ PHẬN
KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN
GIAO HÀNG

Phương Châm
Của Chúng Tôi
Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên CÔNG TY MINH SANG cam kết xây dựng,
duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Xem việc giữ niềm tin và
mối quan hệ hợp tác lâu dài với Khách hàng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại
và phát triển của Công ty.

Sản xuất các sản phẩm bao bì có chất lượng, độ tin cậy cao,
an toàn cho sử dụng và phù hợp với yêu cầu của luật định.
Cải thiện môi trường làm việc, hoạt động trên nguyên tắt ngăn
ngừa và giảm thiểu các thiệt hại về con người, tài sản, tài nguyên
thiên nhiên, các tác động xấu đến môi trường.
Thường xuyên cập nhật thông tin, công nghệ, cải tiến hệ thống quản
lý sản xuất kinh doanh.
Đảm bảo nhân viên được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ.
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TẠI SAO LẠI CHỌN MINH SANG
LÀM ĐỐI TÁC?
1.

LÀ CÔNG TY CÓ BỀ DÀY KINH NGHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực sản xuất Bao bì Nhựa. Để có được
thành công như hôm nay là nhờ những chính sách hoạt động đúng đắn của ban lãnh
đạo, những người đã vạch hướng đi bền vững cho Công ty. Quan trọng hơn nữa đó là
sự tin tưởng, ủng hộ của Khách hàng với chúng tôi suốt thời gian qua.

2.

LÀ CÔNG TY LUÔN ĐẶT CHỮ “CHẤT LƯỢNG” LÊN HÀNG ĐẦU

Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các loại Bao bì. Chúng tôi hiểu rằng chất
lượng sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu. Sự uy tín, sản phẩm chất lượng là nhân tố quan
trọng giúp CÔNG TY MINH SANG có được sự ủng hộ của Khách hàng như hiện nay.
Quy trình sản xuất luôn kiểm tra kỹ lưỡng từ quá trình đầu tiên. Các sản phẩm của
CÔNG TY MINH SANG đều được kiểm định chất lượng rõ ràng trước khi xuất xưởng.

3.

LUÔN ĐỔI MỚI QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM

Thị trường hiện nay ngày càng phát triển vì thế mà nhu cầu Khách hàng cũng luôn
thay đổi theo từng thời điểm. Nhằm đáp ứng sự đa dạng theo nhu cầu Khách hàng,
MINH SANG luôn nghiên cứu để đưa ra những mẫu mã sản phẩm mới, đẹp mắt và giá
cả hợp lý.
Về sản xuất, MINH SANG đầu tư thiết bị hoàn toàn theo công nghệ hiện đại để đảm
bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất và đúng theo quy định của Pháp luật về các yêu
cầu có liên quan đến vệ sinh môi trường.

4.

DỊCH VỤ VÀ ƯU ĐÃI TỐT, GIÁ CẢ ĐA DẠNG:

Khách hàng luôn hài lòng với MINH SANG từ khâu tư vấn Khách hàng lựa chọn sản
phẩm đến khâu giao hàng. Giá cả hợp lý theo từng sản phẩm. Tạo niềm tin với người
tiêu dùng.

DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG

Tư vấn Khách hàng trong việc lựa chọn
sản phẩm bao bì phù hợp với mục đích
sử dụng.

Với phương châm “ Chất lượng sản phẩm đi
kèm với chất lượng dịch vụ”. Chúng tôi cam
kết sản phẩm luôn đúng chất lượng, giao
hàng đúng thời hạn và giá cả cạnh tranh.

Luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của
Khách hàng để cải thiện tốt hơn chất
lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
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MINH SANG

TÚI NI LON LÀM TỪ B ỘT MÌ

TÚI NI LON LÀM TỪ B ỘT MÌ

LÀM TỪ BỘT MÌ

MINH SANG P AKAGING

MINH SANG PAKAGING

TÚI NILON

MINH SANG PAKAGING

(DÁN MIỆNG KEO)
MINH SANG PAKAGING

TÚI TINH BỘT

BIODEGRADABLE

(DẠNG TÚI ZIPPER)

TÚI TINH BỘT

BIODEGRADABLE

TÚI NI LON LÀM TỪ B ỘT MÌ

TÚI NI LON LÀM TỪ B ỘT MÌ

TÚI TINH BỘT BIODEGRADABLE
Hạt Biobased - Biodegradable - Là hạt nhựa sinh học được
sản xuất dựa trên thành phần tinh bột, có khả năng phân
huỷ sinh học trong môi trường tự nhiên.
Hạt Biobased – Biodegradable là dòng sản phẩm được phối
trộn tinh bột và nhựa truyền thống, các chất phối trộn có
nguồn gốc hữu cơ.
Sản phẩm phân huỷ được hoàn toàn là nhờ tỉ lệ thành
phần sinh học cao. Khi phối trộn, thành phần sinh học được
liên kết sâu vào bên trong cấu trúc mạch nhựa. Do đó, khi
thành phần sinh học này thuỷ phân, do tác động của độ ẩm
trong môi trường, bản thân thành phần sinh học này sẽ lên
men và tạo ra các vi sinh vật bên trong mạch nhựa.
Quá trình lên men này sẽ làm cho nhựa, bản chất là thành
phần không chịu nước, trở nên chịu nước hơn, tăng khả năng
cho vi sinh vật tấn công vào mạch nhựa, giúp sản phẩm sẽ
phân hủy hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.

TÚI NILON LÀM TỪ BỘT MÌ
Nhằm cải thiện môi trường sống mà vẫn đảm bảo cho nhu
cầu sử dụng của con người. MINH SANG cho ra đời dòng
sản phẩm làm từ bột mì tự hủy sinh học được làm từ nguồn
nguyên liệu hữu cơ dưới tác động của vi sinh vật có nhiều
trong môi trường tự nhiên.
Túi nilon tự phân hủy góp phần giữ gìn môi trường sống
của con người, hướng tới sự phát triển bền vững của toàn
xã hội. Cùng với ý thức của mỗi cá nhân cho tới các doanh
nghiệp lớn nhỏ, hi vọng bao bì tự phân hủy sẽ thay thế
hoàn toàn túi nilon.

các phụ gia hữu cơ, vì thế sản phẩm này tự phân hủy nhanh hơn túi nhựa
thông thường và an toàn để đựng thực phẩm.

TÚ I TỰ HỦ Y S I NH HỌC

Túi đựng thực phẩm tự hủy sinh học có thành phần chính từ tinh bột và

MINH SANG PA CKA GING

TÚ I TỰ HỦ Y S I NH HỌC
MINH SANG PA CKA GING

TÚI ĐỰNG THỰC PHẨM TỰ HỦY SINH HỌC

TÚ I TÁI CHẾ

TÚ I TÁI CHẾ

MINH SANG PACKAGING

MINH SANG PACKAGING

TÚ I TÁI CHẾ

TÚ I TÁI CHẾ

MINH SANG PACKAGING

MINH SANG PACKAGING

TÚI PE RECYCLE

TÚI PE RECYCLE
Thu gom và xử lý nguyên liệu thô thành dạng hạt tái chế

Pre - Consumer Polyethylene
Post - Consumer Polyethylene
Sản phẩm tiện ích và thân thiện với môi trường.

TÚI PE
HẠ VAI IN

T Ú I Z I PPER
Kín khí , an toàn, đóng gói tiện
lợi với khoá kéo.
Dai bền, dẻo, được thiết kế có
khoá kéo, dán kín miệng túi
mà không cần dùng dây cột.

MINH SANG PAKAGING

T Ú I Z I PPER
MINH SANG PAKAGING

TÚI ZIPPER
KHÓA KÉO

T Ú I Z I PPER

T Ú I Z I PPER

TÚI ZIPPER
KHÓA KÉO
- Kín khí , an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá
kéo vuốt mép.
- Dai bền, dẻo, được thiết kế có khoá kéo, dán
kín miệng túi mà không cần dùng dây cột.
- Có nhiều kích thước, kiểu dáng và màu sắc
khác nhau nên rất được ưa chuộng.

MINH SANG PAKAGING

MINH SANG PAKAGING

TÚI ZIPPER

Túi PP được sử dụng rất phổ biến trong ngành thực phẩm, chúng ta thường
bắt gặp các loại thực phẩm được đóng gói bằng túi PP là trong các siêu thị,
cửa hàng thực phẩm,…

TÚI PP ( POLY PROPY LENE)

TÚI PP

MINH SANG P AKAGING

TÚI PP ( POLY PROPY LENE)
MINH SANG P AKAGING

TÚI PP
XẾP HÔNG

HỆ THỐNG
KHÁCH HÀNG

CAM KẾT CỦA
CHÚNG TÔI

Đúng Thời Gian
Đúng Chất Lượng
Đúng Số Lượng
- Sản xuất các sản phẩm bao bì có độ tin cậy cao, an
toàn cho người sử dụng.
- Giao hàng đúng hẹn như đã thỏa thuận với Khách hàng.

Dịch Vụ
Khách Hàng
- Thái độ phục vụ nhiệt tình, vui vẻ, chuyên nghiệp
- Tư vấn đầy đủ đến Khách hàng các sản phẩm phù hợp
với nhu cầu sử dụng.
- Luôn luôn tiếp thu ý kiến phản hồi từ Khách hàng

Hợp Tác
Bền Vững
- Quan hệ lâu dài
- Tôn trọng lợi ích của các bên
- Công bằng và minh bạch

Chúng tôi sẽ đem đến cho Quý khách các sản phẩm tốt nhất, giá cả
hợp lý, dịch vụ chu đáo, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.

