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Linker Company là một công ty đa ngành với các chuỗi giá trị “khác biệt và chuyên nghiệp”. Bằng 

triết lý kinh doanh: “Liên tục sáng tạo và không ngừng sáng tạo”. Áp dụng nhanh chóng tiến bộ 

khoa học công nghệ đỉnh cao của thế giới mang tính thông minh và nhân bản. Với mong muốn 

phục vụ con người ngày càng tốt đẹp hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho con người nói chung và 

khách hàng của Công ty ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Linker Company là một công ty đa ngành với các chuỗi giá trị “khác biệt và chuyên nghiệp”. Bằng 

triết lý kinh doanh: “Liên tục sáng tạo và không ngừng sáng tạo”. Áp dụng nhanh chóng tiến bộ 

khoa học công nghệ đỉnh cao của thế giới mang tính thông minh và nhân bản. Với mong muốn 

phục vụ con người ngày càng tốt đẹp hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho con người nói chung và 

khách hàng của Công ty ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
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THÔNG TIN CÔNG TY/Company information

Sản Phẩm Thật - Nhu Cầu Thật - Giá Thật

Về chúng tôi/About us

Sản Phẩm Thật - Nhu Cầu Thật - Giá Trị Thật 

Linker Company là một công ty đa ngành với các 

chuỗi giá trị “khác biệt và chuyên nghiệp”. Bằng 

triết lý kinh doanh: “Liên tục sáng tạo và không 

ngừng sáng tạo”. Áp dụng nhanh chóng tiến bộ 

khoa học công nghệ đỉnh cao của thế giới mang 

tính thông minh và nhân bản. Với mong muốn 

phục vụ con người ngày càng tốt đẹp hơn, mang 

lại nhiều lợi ích hơn cho con người nói chung và 

khách hàng của Công ty ở Việt Nam và trên toàn 

thế giới.

Dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công trang trí nội 

ngoại thất hoàn thiện theo hình thức chìa khóa 

trao tay.

Sáng tạo sản phẩm nội thất, 

sản xuất và bán hàng nội thất hoàn thiện 

đến khách hàng.Sản xuất và cung cấp vật liệu, 

phụ kiện ngành nội ngoại thất.

Liên doanh liên kết bán hàng thương mại sản 

phẩm, vật liệu và phụ kiện nội thất với các đối tác 

Việt Nam và thế giới.

Nhằm tiến đến mục tiêu hoàn thiện nhiều chuỗi 

giá trị khác biệt trong hệ sinh thái, tạo nên chuỗi 

cung ứng hoàn hảo, hướng tới khách hàng, con 

người.
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LINKER được thành lập năm 2004 hoạt động chính trong 3 lĩnh vực 

quảng cáo, nội thất, thương mại LINKER đã được nhiều tổ chức uy tín 

trong nước tin tưởng, đánh giá cao và được lựa chọn làm đối tác lâu dài 

bởi sản phẩm và  tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân 

viên. Chúng tôi tự tin mang cho khách hàng của mình những sản phẩm, 

những giá trị mà mọi đối tác của chúng tôi đều xứng đáng có. Với đội 

ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với công việc và luôn 

lắng nghe, tư vấn cho khách hàng những gì tốt nhất. Việc vận dụng 

những kiến thức tiếp thu từ nhà trường kết hợp với những trải nghiệm 

thực tế giúp đội ngũ nhân viên chúng tôi cứng cáp hơn, khẳng định 

được khả năng của mình. LINKER rất tự hào vì đã  tạo ra được một môi 

trường làm việc năng động, luôn sáng tạo, đổi mới tư duy để phát triển 

nguồn nhân lực chất xám của mình. Cùng sự uy tín lâu năm trên thị 

trường, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều đối tác tin cậy 

như HD Bank, Viettin Bank, Vietcombank , Viettravel,.... 

LINKER was established in 2004 with main activities in the fields of 

advertising, furniture, and trade. LINKER has been trusted and highly 

appreciated by many reputable organizations in the country and chosen 

as a long-term partner by products and Professional working style of 

staff. We are confident to bring our customers the products, values   that 

all our partners deserve. With a staff of experienced, enthusiastic with 

work and always listen, advise customers the best. Applying the knowl-

edge gained from the school combined with practical experience helps 

our staff to be stronger, confirming our capabilities. LINKER is very proud 

to have created a dynamic working environment that is always creative 

and innovative to develop its human resources. Along with the 

long-standing reputation in the market, we have received the trust of 

many trusted partners such as HD Bank, Viettin Bank, Vietcombank, 

Viettravel, ...



A. Dịch vụ nội ngoại thất (Service interior and exterior)
1. Shop kinh doanh bán hàng/Shop sales business:

3. Căn Hộ/apartment

5. Showroom

6. Gian hàng hội chợ/Stand fair

4. Văn Phòng trụ sở làm việc (Head office office work)

2. Nhà hàng, cà phê, karaoke.../Restaurant, coffee, karaoke ...

B. Thương Mại/Commerce
1. Sản phẩm nội thất hoàn thiện

(Completed interior products)

2. Vật liệu phụ kiện/Accessory materials
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi
Vision mission core values

Cấu Trúc Kinh Doanh
Business Structure

Tầm nhìn: Tạo dựng chuỗi cung ứng tiện ích, 
hoàn hảo trong lĩnh vực nội ngoại thất cho thị 
trường Việt Nam và toàn cầu.

Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng

  Dịch vụ đẳng cấp, chi phí phù hợp.

  Chất lượng đỉnh cao, công năng hoàn hảo.

  Sáng tạo không gian – sáng tạo cuộc sống.

  Thông minh và nhân bản.

  Giá trị con người là trên hết.

Chung sức: tạo nên sức mạnh cộng hưởng

Đoàn kết: Sức mạnh của niềm tin.

Gắn bó: Lâu dài cho mục tiêu phát triển.

Sáng tạo: “Sáng tạo không gian – sáng tạo 

cuộc sống” tiến đến tương lai tươi đẹp.

Chia sẻ: Lợi ích với khách hàng – Công ty – 

nhân viên

Hiệu quả: Là giá trị căn bản, nền tảng của 

hoạt động kinh doanh.

Nhân văn: Thân thiện và hướng tới con người.

Công nghệ: Sức mạnh của thời đại.
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Sản Phẩm Thật - Nhu Cầu Thật - Giá Trị Thật 

CÁC DỰ ÁN/PROJECTS

Sản Phẩm Thật - Nhu Cầu Thật - Giá Trị Thật 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
IMPLEMENTATION PROCESS

QUY TRÌNH 5 BƯỚC LINKER HOME
1.  Tư vấn, khảo sát báo giá, đặt cọc thiết kế

    Consulting, quotation survey, design deposit

2.  Phối cảnh 2D, 3D/Perspective 2D, 3Dt

3.  Trình duyệt/Browser

4.  Thi công/Construction

5.   Hoàn thiện/Complete
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VĂN PHÒNG 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC

(Head office office work)

Với một nhân viên văn phòng, ngoài khả năng chuyên 
môn, thì môi trường công sở cũng tác động không nhỏ 

đến năng suất làm việc của họ. Tuỳ vào ngành nghề, mà 
có những kiểu kiến trúc riêng, nhưng mục đích cuối cùng, 

chính là tạo nên cảm hứng làm việc cho nhân viên

MODERN STYLE 
& COOL
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APARTMENT

DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP

Căn hộ đẹp ở sự đơn giản nhưng không đơn điệu. Quan trọng hơn, thiết kế này 

phục vụ đúng nhu cầu công năng sử dụng mà chủ đầu tư đưa ra. Đồng thời 

cũng phù hợp với ngân sách đầu tư khi 2 bên đã thống nhất kinh phí ban đầu. 

Nhằm tránh việc phát sinh không mong muố

LUXURY APARTMENT PROJECT

Nice apartment in simple but not monotonous. More importantly, this design 

serves the needs of the investor. It is also consistent with the investment budget 

when the two sides agreed on initial funding. In order to avoid unexpected 

occurrences



DỰ ÁN NHÀ HÀNG
RESTAURANT PROJECT

Để kinh doanh mô hình lẩu nướng - BBQ thành công, hấp dẫn thực khách đòi hỏi phong cách thiết kế ấn tượng và độc đáo. 

Đặc biệt, khâu thi công hệ thống hút mùi cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chuyên nghiệp góp phần thu hút thực khách giúp 

chủ đầu tư khẳng định thương hiệu, tạo sự khách biệt nhằm nân cao hiệu quả cạnh tranh

 Successful and attractive business model of BBQ - attractive customers requires impressive and unique design styles. In partic-

ular, the construction of the smoke extraction system needs to ensure the standards and professionalism to attract customers 

to help investors affirm the brand, create a differentiation to improve the efficiency of competition.

Sản phẩm nhà hàng lẩu nướng phong cách nhật - Products Japanese style hot pot restaurant

8LINKER HOME PROFILE



9LINKER HOME PROFILE

DỰ ÁN SHOP THỜI TRANG TÂN CỔ ĐIỂN - 
PROJECT OF TAN CLASSIC FASHION SHOP

CLOTHING
STORE

Design 
& construction 
2018

Bước qua một thập kỉ mới, 2020 là một năm đánh dấu nhiều sự thay đổi, nhiều sự phát 

triển và hội nhập. Chính vì vậy những phong cách thiết kế shop thời trang mới mẻ, trẻ 

trung, hiện đại mang hơi hướng bùng nổ, bức phá sẽ được nhiều người lựa chọn.

Entering a new decade, 2020 is a year marked many changes, development and integra-

tion. Therefore, the style of designing new, youthful and modern fashion shops with a sense 

of explosion and breakthrough will be chosen by many people.



SHOWROOM

Showroom không chỉ là nơi để các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm mà còn là nơi giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng 

quảng bá thương hiệu. Bởi vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều chú trọng đầu tư Nhưng thiết kế nội thất như thế nào thì sẽ 

đem lại hiệu quả cao nhất?

The showroom is not only a place for businesses to display products but also a place for businesses to easily promote their 

brands. Therefore, most businesses focus on investment. But how will interior design bring the highest efficiency?.

Sản phẩm showroom nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế - Products showroom gentle but no less subtle
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DỰ ÁN GIAN HÀNG HỘI CHỢ - PROJECT FAIR GOODS SHOP

construction 
2018

Bước qua một thập kỉ mới, 2020 là một năm đánh dấu nhiều sự thay đổi, nhiều sự phát 

triển và hội nhập. Chính vì vậy những phong cách thiết kế shop thời trang mới mẻ, trẻ 

trung, hiện đại mang hơi hướng bùng nổ, bức phá sẽ được nhiều người lựa chọn.

Entering a new decade, 2020 is a year marked many changes, development and integra-

tion. Therefore, the style of designing new, youthful and modern fashion shops with a sense 

of explosion and breakthrough will be chosen by many people.

BOOTH DESIGN 
& CONSTRUCTION 

FINISHING



CHUNG CƯ TIÊU BIỂU
TYPICAL APARTMENT
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HIỆP  THÀNH 
TOWER
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construction 

2018

Classic 
& modern 

apartments

DỰ ÁN CHUNG CƯ
THE GOLDEN PARIS



DỊCH VỤ CẢI  TẠO NỘI  THẤT HOÀN TH IỆN CƠ BẢN
bas i c  i n t e r i o r  improvement  se r v i ces

THIẾT  KẾ  -  TH I  CÔNG TRỤ SỞ CÔNG TY
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HOÀN THIỆN NỘI  NGOẠI  THẤT CÔNG TR ÌNH K IẾN  TRÚC
comp le t i ng  i n t e r i o r  and  ex te r i o r  a r ch i t ec tu ra l  wo rks

THIẾT  KẾ  -  TH I  CÔNG NHÀ HÀNG T IỆC  CƯỚI
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THIẾT KẾ - THI CÔNG PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
DESIGN -  CONSTRUCTION BANK TRANSACTION OFF ICE
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THI CÔNG VÀ HOÀN THIỆN THI CÔNG HỆ THỐNG CÂY XĂNG DẦU PV OIL
CONSTRUCTION AND F IN ISH ING PV  O IL  PETROL AND O IL  SYSTEM



THI  CÔNG TRẦN THẠCH CAO
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LÓT SÀN CAO CẤP
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KHÁCH HÀNG
CUSTOMER
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STT SỐ HỢP ĐỒNG

THE REFERENCE CONTRACTS
CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

KHÁCH HÀNG NỘI DUNG HĐ GIÁ TRỊ

297/HDKT/VIAGS/
ADC 2018

CTY TNHH MTV DV 
MẶT ĐẤT SÂN BAY VIỆT NAM

Cải tạo chỉnh trang nội ngoại thất
Văn phòng VIAGS - Sân bay Tân Sơn Nhất

8.367.649.000
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94/HDKT/VIAGS/ADC/
08/2019

CTY TNHH MTV DV 
MẶT ĐẤT SÂN BAY VIỆT NAM

Sơn sửa vách tường trần, cải tạo nội thất
cửa và nội thất phòng học, Trung tâm đào tạo

VIAGS. 117 Hồng Hà. Phường 2. Q, Tân Bình
3.810.397.900

026/HDKT - HP - LINKER/
26/11/2019

Chùa Hoằng Pháp
Trang trí ngoại thất và thi công lắp dựng

 biểu tượng cánh sen Aluminium - Alcotop KOREA 4.620.537.680

19 015/LK - GS/04/2020
Công ty TNHH dầu nhờn

GS Việt Nam
Thi công cải tạo hệ thống đại lý dầu nhờn KIXX

giai đoạn 1 2020 5.368.952.710

20 01/2020/Vio - LINKER/
HDTC

Công ty TNHH Vio Thi công trang trí nội ngoại thất văn phòng
công ty Vio 1.013.841.600


