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MÔ HÌNH

HỒ SƠ NĂNG LỰC
COMPANY PROFILE

ArtTech là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất mô hình xây 
dựng, mô hình kiến trúc, tiên phong đưa ra thị trường bảng giá mô hình
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ArtTech Model company has been established with the passion in architectural 
model field, which has still been undervalued in Vietnam. It is proved that models 
are an efficient method providing developers with intuitive and comprehensive looks 
of their building designs. More than that, they play a key role in attracting investment 
on your properties.

After over 10 years working in this field, ArtTech’s team are very pleased with 
the increasing public awareness of the models’ importance in construction field. A 
majority of developers has now considered producing models a must-have in their 
process. 

ArtTech is expert in researching and producing architectural models. 
In the developing market of Vietnam, we are proud to be the pioneer offering a 
detailed and well-researche d models price list, based on which customers can 
make precise decisions. Its reliability has been confirmed by hundreds of works 
ArtTech has completed for prominent brands including Mercedes Benz, Panasonic, 
Tiger Beer, among others.

Each member of ArtTech team has always been striving to create the artchitecture 
models which represent the “Perfect harmony between Arts and Techniques” – the 
core values we bear in mind. 

We are committed to bringing our customers satisfaction to co-development, as 
well as the assurance to choose ArtTech as your first choice for every model solution.

Sincerely,

Director
Architect Nguyễn Văn Thạch

Our message
Warmest greetings from ArtTech Construction & Design Co., Ltd to our all dearest clients 

and partners. Thank you for all  your great support and partnership with us during all those time.

Công ty ArtTech được ra đời với mục tiêu phát triển ngành mô hình xây dựng – mô 
hình kiến trúc vẫn còn đang khá mới mẻ tại Việt Nam. Thực tế đã chứng minh, mô hình 
có vai trò quan trọng giúp chủ đầu tư có cái nhìn trực quan và tổng quát về công trình của 
mình, đồng thời là một công cụ thu hút đầu tư rất hiệu quả.

Với đội ngũ chuyên gia hoạt động hơn 10 năm trong ngành, ArtTech vui mừng nhận thấy 
những chuyển biến rõ rệt trong quan niệm của giới xây dựng hiện nay, khi việc tạo dựng 
mô hình đã trở thành nhu cầu tất yếu của nhiều công ty trước khi thực hiện bất kỳ công 
trình nào.

ArtTech là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất mô hình xây dựng 
– mô hình kiến trúc. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam còn mới mẻ, cảm tính và chưa 
xác lập được mức giá chung, chúng tôi là đơn vị tiên phong đưa ra bảng giá mô hình chi 
tiết, cung cấp cho khách hàng những thông tin đầy đủ nhất trước khi quyết định. 

Độ tin cậy của bảng giá này được chứng minh qua hàng trăm công trình lớn nhỏ 
mà ArtTech thực hiện với nhiều thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Mercedes Benz, 
Panasonic hay Tiger Beer, bên cạnh những đối tác quan trọng khác.

Từng thành viên của công ty mô hình ArtTech đã, đang và sẽ luôn làm việc để tạo nên 
những sản phẩm đại diện cho “Sự kết hợp hoàn hảo giữa Nghệ thuật & Kỹ thuật” – 
hai yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi của ngành mô hình xây dựng – kiến trúc. 

Chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng sự hài lòng để cùng phát triển, và sẽ không 
ngừng nỗ lực để quý vị luôn an tâm nghĩ đến ArtTech như lựa chọn đầu tiên cho mọi giải 
pháp mô hình.

Trân trọng.

Giám đốc
KTS. Nguyễn Văn Thạch

Thông điệp
Công ty Thiết kế Xây dựng ArtTech xin gửi đến quý khách hàng, quý đối tác lời chúc 

sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.
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Giới thiệu   INTRODUCTION
Mô hình kiến trúc là gì?
Mô hình kiến trúc là một bản sao thu nhỏ 
của công trình kiến trúc sắp được xây dựng 
thực tế. Mô hình đó sẽ thể hiện đầy đủ và 
chi tiết những đường nét thiết kế, bám sát 
với bản vẽ của công trình. Ở một số mô 
hình, người ta còn sử dụng chính xác chất 
liệu, vật liệu sẽ dùng để xây dựng thực tế. 
Điều này, giúp chủ đầu tư, khách hàng nhìn 
nhận rõ hơn về màu sắc, cấu trúc và biểu 
hiện thực tế của công trình.

Mô hình kiến trúc mô phỏng công trình thực 
tế nên thường được sử dụng như một công 
cụ để bán hàng của các đơn vị kinh doanh 
địa ốc. Nếu bạn là khách hàng đi mua một 
căn hộ hay biệt thự trong dự án sắp hình 
thành, nếu được nhìn thấy hình ảnh thực 
tế bạn sẽ an tâm hơn là nhìn sản phẩm sắp 
mua qua một bản vẽ. Làm một mô hình kiến 
trúc đẹp chính là tạo ra một công cụ hiệu 
quả cho kinh doanh.

Bên cạnh đó, mô hình kiến trúc sẽ mô 
phỏng được những đường nét thiết kế thực 
tế, giúp các đơn vị thi công nắm rõ ý tưởng 
của người thiết kế. Đồng thời, họ cũng nhìn 
thấy được những yếu tố không khả thi hoặc 
rủi ro để từ đó tránh được hoặc hạn chế 
tối đa chi phí phát sinh trong quá trình xây 
dựng. Đây là một hình thức tiết kiệm chi phí 
vô cùng hiệu quả thông qua việc rút ngắn 
thời gian xây dựng, chỉnh sửa công trình.

Mô hình kiến trúc còn được dùng để tái hiện 
lại những công trình đã xây dựng, hoặc độc 
đáo hơn là tái hiện những công trình kiến 
trúc mang tính lịch sử, cải tiến bằng những 
vật liệu độc đáo. Loại mô hình này được 
dùng cho mục đích triển lãm, tham quan. 

ArtTech làm gì?
ArtTech là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên 
cứu và sản xuất mô hình, tiên phong đưa ra 
thị trường bảng giá mô hình. 

Chúng tôi có đội ngũ kiến trúc sư, kĩ sư với 
hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành mô 
hình kiến trúc – mô hình xây dựng với hàng 
trăm dự án lớn nhỏ. Đặc biệt, ArtTech là 
đơn vị tiên phong đưa ra bảng giá mô hình 
chi tiết được nghiên cứu kĩ càng, mang đến 
cho khách hàng sự yên tâm trong bối cảnh 
thị trường mô hình Việt Nam còn nhiều cảm 
tính và chưa xác định được mức giá chung. 

Chúng tôi tư vấn thiết kế, nghiên cứu và sản 
xuất mô hình cho mọi loại dự án công trình 
theo yêu cầu:

-  Mô hình chung cư (HQC Hóc Môn)
-  Mô hình cao ốc văn phòng (Cao ốc Việt 
Thuận Thành)
-  Mô hình dự án quy hoạch (Quy hoạch 
Nam Sài Gòn – Phú Mỹ Hưng)
-  Mô hình nhà máy công nghiệp 
Mercedes-Benz (Việt Nam)
-  Mô hình du lịch nghỉ dưỡng (Khu du lịch 
Hồng Quang – Long Hải)
-  Mô hình nội thất & biệt thự (Nội thất 
chung cư The Harmona q. Tân Bình). 

What is architectural models?
An architectural model is a type of a scale 
model, tangible (also called sometimes 
physical) representation of a structure built 
to study aspects of an architectural design 
or to communicate design ideas to clients, 
committees, and the general public. Archi-
tectural models are a tool which may be 
used for show, presentation, fundraising, 
obtaining permits, and sale purposes.

Models are an eficient method for exhib-
iting and selling a design. Many people, 
including developers and would be house 
buyers, cannot visualise a design in three 
dimensions (3-D) from two-dimensional (2-D) 
drawings. An architect may employ small-
scale physical models, or digital computer-
models, to help explain the ideas.

A model may be useful in explaining a com-
plicated or unusual design to the building 
team, or as a focus for discussion between 
the design teams such as architects, engi-
neers and town planners. 

Models are also used as show pieces, for 
instance as a feature in the reception of a 
prestigious building, or as part of a museum 
exhibition (for example scale replicas of his-
torical buildings).

What is ArtTech’s job?
ArtTech is expert in researching and 
producing avrchitectural models, the pioneer 
in offering aconirmed model’s price list.

We are a specialised team of architects 
and engineers with over 10 years experi-
ence, whose portfolio consists of hundreds 
of remarkabke projects. Especially, ArtTech 
is a leading company who declares a well 
researched and detailed price list, relieves our 
clients of confusion in the nascent and de-
pendent market of Vietnam.

ArtTech does counselling, researching and 
producing models for all construction pro-
jects:

- Apartment blocks

- Ofice towers

- Master planning projects

- Industrial factory

- Hotels & Resorts

- Interior design & villas

Besides, ArtTech also offer design couselling 
full package services, deliberated to visualise 
your ideas in 2-D drawings and 3-D models.
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ArtTech:
Ra đời từ đam mê 

với mô hình kiến trúc

ArtTech:
Founded by passion 
for modelling

Bắt đầu biết đến ngành mô hình từ năm 2002, 
Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Văn Thạch – giám 
đốc công ty ArtTech khi đó là sinh viên năm 
thứ 2 trường Đại học Kiến trúc TP.HCM không 
nghĩ rằng đó sẽ là đam mê mà anh theo đuổi 
đến hơn một thập kỉ sau đó

Mô hình kiến trúc đến nay vẫn đang là một 
ngành khá xa lạ, ngay cả với những người 

trong ngành xây dựng. Từ những tháng ngày 
sinh viên được làm việc tại công ty NEWSA 
Model danh tiếng, anh Thạch nhận ra mình 
đang được tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ 
mà trường lớp hầu như bỏ qua. Anh có cơ hội 
tham gia chính trong các dự án mô hình cho 
các công trình lớn và ngày càng bị cuốn hút 
bởi cảm giác đặc biệt khi nhìn thấy những vật 
thể đa chiều sinh động dần được hình thành 
từ chính đôi tay của mình.

 “Lúc ấy nói thật là tôi mê làm hơn đi học. Sau 
thời gian dài theo đuổi, cũng lắm lần bỏ cuộc, 
nhưng giờ thì tôi hiểu, ngành mô hình kiến trúc 
– mô hình xây dựng với tôi là sinh nghề tử 
nghiệp rồi”, KTS Thạch nói.

Cũng chính suy nghĩ ấy thúc giục anh tiếp tục 
theo đuổi đam mê sau một thời gian tạm ngưng 
vì thị trường bất động sản đóng băng. Năm 
2012, anh quyết định hợp nhất các công ty nhỏ 
anh từng mở trước đó thành một thương hiệu 
mới, gọi là ArtTech. Tên ấy là dựa theo tiêu 
chuẩn anh luôn tâm niệm về các sản phẩm mô 
hình: đó phải là “Sự kết hợp hoàn hảo giữa 
Nghệ thuật (Arts) và Kĩ thuật (Techniques). 

Modeling industry has been developed long 
ago in many countries in the world, meanwhile 
its market in Vietnam is still nascent, creating 
conditions for some people to push the price 
up arbitrarily. Having been concerned about 
that fact, Thach and his team had focused 
on researching and proclaimed a clear price 
list for each type of models, aimed to ensure 

their customers’ rights. That exclusive detailed 
price list also helped ArtTech to win various 
of major modeling projects, given that their 
offered price is based on speciic units and 
always reasonable, with a high standard of 
service qualities.

“We can not foretell anything when the 

recovery signs of property market are not really 
feasible. However, I once again decided to go 
with the career about what I’m passionate, 
and I am irm this time that I chose the right 
path,” Nguyen Van Thach shared.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thạch - Architect Nguyen Van Thach

Tuy đã được công nhận tầm quan trọng từ 
lâu ở nhiều nước trên thế giới, nhưng thị 
trường mô hình kiến trúc hiện còn khá non 
trẻ tại Việt Nam. Thị trường chưa chuyên 
nghiệp dẫn đến tình trạng loạn giá, tạo cơ hội 
cho nhiều đơn vị tùy tiện đẩy mức giá lên quá 
cao. Trăn trở vì điều này, KTS Thạch cùng 
cộng sự đã tập trung nghiên cứu để đưa 

ra một bảng giá chi tiết, 
nhằm bảo đảm quyền lợi 
cho khách hàng. Cũng 
chính bảng giá ấy đã 
mang về cho ArtTech 
nhiều hợp đồng mô hình 
lớn, khi mức báo giá của 
công ty luôn rất cụ thể và 
hợp lý, với chất lượng và 
dịch vụ được đảm bảo. 

“Không thể nói trước được điều gì về ngành 
này, khi các dấu hiệu phục hồi của bất động 
sản vẫn còn chưa thật rõ rệt. Tuy nhiên, tôi đã 
một lần nữa chọn gắn bó với công việc mình 
đam mê, và rất tin tưởng rằng mình đang đi 
đúng đường”, anh Nguyễn Văn Thạch nói.

When he irst knew of modeling in 2002, 
architect Nguyen Van Thach – the director of 
ArtTech company was a second year student 
of HCMC University of Architecture. He did 
not think that it would become his greatest 
passion for more than a decade later.

Architectural model has yet to become well 
known in Vietnam, 
even in the real 
construction world. 
Since the college 
days working as a 
freelancer for the 
prominent NEWSA 
Model company, 
Thach had realized 
that he was practising 
a new subject that was overlooked in the 
classes. He soon had chances to get real-
hand experiences in big projects of creating 
models for remarkable construction and 
couldn’t resist the special feeling of seeing 
tangible and lively objects made appeared by 
himself. 

“To be honest, I preferred working to studying 
at that time. There have been couples of 
times I decided to quit, but I am convinced 
now that architectural model is my truly 

lifetime career,” said architect Thach.

That sense of “lifetime career” pushed Thach 
to chase his passion again, after a break due 
to the fall of property market. In 2012, he 
decided to revive his previous small brands 
into a brand new company which he loves to 
call ArtTech. The name is inspired by what he 
has always cherished in all those years: each 
architectural model should be “A perfect 
harmony between Arts and Techniques”.
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THẾ MẠNH   STRENGTH   
Tiên phong đưa ra bảng giá mô hình chi tiết
Nếu quý vị đang có nhu cầu làm mô hình xây dựng – mô hình kiến trúc và băn khoăn 
về lựa chọn hay giá cả, hãy đến với ArtTech. Chúng tôi là công ty tiên phong đưa ra 
thị trường bảng giá mô hình chi tiết, bảo đảm làm hài lòng quý khách hàng với mức 
giá hợp lý nhất.

ArtTech làm gì?
ArtTech tư vấn thiết kế, nghiên cứu và sản xuất mô hình cho mọi loại công trình: 
Chung cư, Cao ốc văn phòng, Dự án quy hoạch, Nhà máy công nghiệp, Du lịch nghỉ 
dưỡng, Nội thất và Biệt thự.

Tại sao chọn ArtTech?
-  Bảng giá hợp lý, rõ ràng và cụ thể
-  Kinh nghiệm lâu năm với hàng trăm dự án lớn nhỏ
-  Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Cam kết của ArtTech
-  Giá cả hợp lý và hậu mãi chu đáo (có mặt trong vòng 24h khi khách hàng cần)
-  Đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án
-  Miễn phí một lần vận chuyển trong thời gian bảo hành tại khu vực nội thành TPHCM

The pioneer offering detailed model price list
If you are interested in creating architectural models and confusing about a vendor, 
come to ArtTech. We are a leading company who declares a well-researched and 
detailed model price list, committed to satisfy our clients at a reasonable price.

What does ArtTech do?
ArtTech does counselling, researching and producing models for all construction 
projects: Apartment blocks, Ofice towers, Master planning projects, Industrial factories, 
Hotels & Resorts, Interior design & villas.

Why ArtTech?
-  Clear, explicit and reasonable price list
-  Long experience in model industry with hundreds of remarkable projects
-  Professional staffs

ArtTech’s commitment
-  Ensure the projects’ qualities and progress with the market’s best price. 
-  Considerate after-sales services, ready to support within 24 hours on demand.
-  Free shipping for one time delivery during the warranty period, within HCMC’s downtown
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HOẠT ĐỘNG   
Tôn chỉ kinh doanh
ArtTech hướng đến mục tiêu tạo nên 
những sản phẩm mô hình là “sự kết hợp 
hoàn hảo giữa Nghệ thuật và Kĩ thuật”. 
Không ngừng nỗ lực để phát triển ngành 
mô hình kiến trúc  tại Việt Nam và làm hài 
lòng quý khách hàng.

Core values
ArtTech aims to creating works that 
harmonize perfectly Arts and Techniques.
We boundlessly attempt to contribute to the 
development of architectural model industry 
in Vietnam and to satisfy our valuable 
customers.

Operation
Facilities
ArtTech focuses on investing in modern 
facilities to be used for researching and 
producing models: computers, printers, 
laser cutting and engraving machines, 
CNC 3-D machines... 
Advanced design softwares like AUTOCAD 
and supporting ones such as 3Dsmax, 
Photoshop, Corel… are mainly used.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị
Công ty TNHH thiết kế xây dựng ArtTech đã 
đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại và các 
phần mềm tính toán cho công tác khảo sát, 
thiết kế, tư vấn và tạo dựng mô hình như: 
Máy tính, máy in, máy cắt & khắc laser, máy 
CNC hỗ trợ xây dựng mô hình
Các chương trình tự động hoá sử dụng 
trong thiết kế là AUTOCAD, cùng những 
phần mềm hỗ trợ như: 3Dsmax, Photoshop, 
Corel...
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CƠ CẤU TỔ CHỨC/Structure
STRUCTURE

KẾ TOÁN
Accountant

NGUYỄN T. NGUYỆT ÁNH

ĐỘI NGŨ 
THI CÔNG 

XÂY 
DỰNG 
CÔNG 
TRÌNH

ĐỘI NGŨ 
THI CÔNG 

MỘC 
TRANG 

TRÍ

ĐỘI NGŨ 
KỸ THUẬT 
VIÊN MÔ 

HÌNH

ĐỘI NGŨ 
HỌA VIÊN

KIẾN TRÚC

GIÁM ĐỐC
Director

KTS. (Ar.) NGUYỄN VĂN THẠCH

TRƯỞNG PHÒNG 
THIẾT KẾ

Head of Designing

KTS. (Ar.) 
NGÔ DUY VŨ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vice director

KTS. (Ar.) 
NGUYỄN THANH HÙNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vice director

LÊ HỒNG SƠN

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vice director

ĐẶNG ĐÌNH HẢI

arttechmodel.com
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SẢN PHẨM  PRODUCTS  
Những mô hình nổi bật ArtTech từng thực hiện 
List of ArtTech’s signiicant complete modelling projects

Size & Scale

Nhà máy Mercedez-Benz 
Việt Nam

1/40

Nhà máy Bia Tiger - Việt Nam
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Các công trình tiêu biểu
Typical projects

1. CHUNG CƯ HQC HÓC MÔN  -  Tháng 8/2014
Địa chỉ Đường Nguyễn Thị Sóc, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn 
Chủ đầu tư Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân
Kích thước mô hình 1900x1900x100m – Tỉ lệ: 1/150
Giá trị hợp đồng 71.000.000 VNĐ

Là tòa cao ốc đầu tiên ngay tại trung tâm huyện Hóc Môn, TP. HCM, căn hộ HQC Hóc Môn được 
xây dựng trên khu đất có khuôn viên 11.899 m2, gồm 3 khối nhà, trong đó 02 khối cao 19 tầng và 
01 khối 16 tầng. Dự án HQC Hóc Môn nhắm đến các đối tượng thu nhập thấp, trung bình với diện 
tích căn hộ vừa phải từ 50 – 70m2 . Dự án có tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng.

HQC Hoc Mon aparment block is the irst tower built at the center of Hoc Mon district, of which area 
is 1.899 m2. It consists of 3 blocks, 2 of which has 19 storeys and the 3rd one has 16 storeys. It is a 
low income housing project, its apartment’s area is about 50 - 70 m2. The project has the total invest-
ment of 460 billions dong.
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2. CAO ỐC VIỆT THUẬN THÀNH  -  Tháng 12/2009 3. KHU CÔNG NGHỆ CAO MAPLE TREE -  Tháng 10/2010
Địa chỉ 229 Đồng Khởi - Phường Bến Nghé - Quận 1
Chủ đầu tư Việt Thuận Thành Co., Ltd
Kích thước mô hình 900mm x 600mm – Tỉ lệ: 1/100
Giá trị hợp đồng 22.000.000 VNĐ

Địa chỉ KVP Khán đài A, SVĐ tỉnh, đường 30-4, Thị xã Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Ánh Sao Dương
Kích thước mô hình 2600x2600mm – Tỷ lệ: 1/500
Giá trị hợp đồng 175.040.000 VND

Tọa lạc tại mặt tiền đường Đồng Khởi - tuyến đường trung tâm thuộc hàng bậc nhất của thành phố 
Hồ Chí Minh, Cao ốc văn phòng Việt Thuận Thành được thiết kế theo phong cách hiện đại trong 
không gian nội thất linh hoạt, thiết thực với đầy đủ các dịch vụ tiện ích, nơi dành riêng cho những 
doanh nhân thành đạt. Diện tích đất 500m2 với 1 hầm và 8 tầng lầu, tổng diện tích xây dựng 3100 m2

Viet Thuan Thanh Tower is located on Dong Khoi street, a irst-class street in HCMC downtown. It is 
modernly designed with lexible interior style, furnishing the business men with whatever it takes to 
enjoy their convenient lives. It covers 500m2 land area and consists of 1 basement and 8 storeys, with 
the total area of 3100m2.

Tại Thành Phố Mới Bình Dương, tập đoàn Maple Tree của Singapore đã triển khai xây dựng khu công 
nghệ cao trên diện tích 75ha, vốn đầu tư 400 triệu USD. Đó là một dự án khu công nghệ cao độc đáo 
và hài hòa về tổng thể, sẽ là một địa điểm chiến lược cho nhiều công ty hàng đầu, với các tòa nhà văn 
phòng cùng với các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất

Singapore’s Maple Tree corporation started a hi-tech industrial zone in 75ha land area, of which invest-
ment is 400 millions US$. It is an unique and harmonious hi-tech zone, which offers best ofice ser-
vices for world class companies.
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4. NHÀ MÁY MERCEDES-BENZ VIỆT NAM  -  Tháng 11/2011 5. KHU DU LỊCH HỒNG QUANG – LONG HẢI  - Tháng 11/2010
Địa chỉ 13 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM
Chủ đầu tư Mercedes-Benz Việt Nam
Kích thước mô hình 1200mm x 1600mm  – Tỉ lệ: 1/300
Giá trị hợp đồng 45.000.000 VNĐ

Địa chỉ Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa  Vũng Tàu
Chủ đầu tư Công Ty TNHH Hồng Quang
Kích thước mô hình 1900x1500x1000mm – Tỉ lệ: 1/300
Giá trị hợp đồng 64.900.000 VNĐ

Nhà máy của Mercedes Benz Việt Nam có diên tích 105.000 m2, với công suất 4.000 xe/ năm. Nhà 
máy có Trung tâm đào tạo với chức năng huấn luyện về bán hàng, marketing và kỹ thuật nhằm đảm 
bảo đội ngũ nhân viên có trình độ cao. 

Mercedes Benz’s mordenized manufacture factory in Vietnam covers 105.000 m2 area and is capable 
of producing 4000 cars/year. There located a training center aimed to ensure and enhance the qualities 
of their staffs, in terms of sales, marketing and techniques.

Nhà máy của Mercedes Benz Việt Nam có diên tích 105.000 m2, với công suất 4.000 xe/ năm. Nhà 
máy có Trung tâm đào tạo với chức năng huấn luyện về bán hàng, marketing và kỹ thuật nhằm đảm 
bảo đội ngũ nhân viên có trình độ cao. 

Mercedes Benz’s mordenized manufacture factory in Vietnam covers 105.000 m2 area and is capable 
of producing 4000 cars/year. There located a training center aimed to ensure and enhance the qualities 
of their staffs, in terms of sales, marketing and techniques.
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ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG/Customers’ reviews
BẰNG KIẾN TRÚC SƯ
Architect’s Certiicate

PHỤ LỤC/APPENDIX

“Sản phẩm mô hình của ArtTech có chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao. 
Từng chi tiết nhỏ được chăm chút rất tỉ mỉ bởi đội ngũ thực hiện có tay 
nghề và giàu kinh nghiệm. Dịch vụ vận chuyển, bảo hành và chăm sóc 
khách hàng chu đáo”.

Ông Nguyễn Long Triều
GĐ kinh doanh dự án Chung cư HQC Hóc Môn

Công ty CP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân

“ArtTech là một trong những công ty chuyên sản xuất mô hình kiến trúc chuyên 
nghiệp nhất mà tôi từng biết. Giám đốc ArtTech đặt chất lượng sản phẩm và 
sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu hàng đầu, tạo nên sự riêng biệt trong 
thị trường và luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi cho mọi giải pháp thiết kế”.

Kiến trúc sư Nguyễn Long Kha

“Mô hình The Harmona được ArtTech thực hiện tinh xảo với độ chính xác đến 
từng chi tiết. Mô hình này là công cụ hiệu quả khi chúng tôi giới thiệu và chào 
bán các căn hộ, giúp khách hàng có cái nhìn thật rõ ràng về nơi ở của họ trong 
tương lai.”

Ông Mai Xuân Mỹ
Giám đốc kinh doanh dự án The Harmona
Công ty Cổ phần Thanh Niên



www.arttechmodel.com     |     Hotline: 0985 058 558     |     mohinharttech@gmail.com

30 31 
www.arttechmodel.com     |     Hotline: 0985 058 558     |     mohinharttech@gmail.com

GIẤY PHÉP KINH DOANH
Business License
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TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG
Contract Documents

Cao ốc The Harmona – 12/10/2009

Chung cư cao tầng 91-PVH – 6/3/2010 
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Khu công nghệ cao Maple Tree – 1/10/2010Khu Phức hợp Dịch vụ và Căn hộ cao cấp – 16/3/2010 
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Khu du lịch Hồng Quang - Long Hải – 27/11/2010 Khu Biệt thự cao cấp Green Pearl – 14/12/2010
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Khu Biệt thự cao cấp Lake View – 18/3/2011
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Khu Du lịch Tam Hà – 25/5/2011
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Chung cư HQC Hóc Môn – 28/8/2014Nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam – 10/11/2011
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CTY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ARTTECH

Địa chỉ: 965/36/11 Quang Trung, P. 14, 

quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 08 6257 8488

Email: mohinharttech@gmail.com

 info@arttechmodel.com

Website: www.mohinhrttech.com

      vwww.arttechmodel.com 

ARTTECH MODEL Co. Ltd

Address: 965/36/11 Quang Trung str., 

Wrd. 14, Go Vap Dist., Ho Chi Minh City

Tel: 08 6257 8488

Email: info@arttechmodel.com

Website: www.arttechmodel.com

Hotline: 0985 058 558
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