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ASSA ABLOY
Được thành lập năm 1995 với

37 tỉ đầu tư vào ngành công

nghệ bảo mật trên các loại cửa. 

Là tập đoàn lớn nhất Thụy Điển

liên kết bảo hộ các công ty Tự

động hóa cao cấp trên toàn Thế

Giới – Trong đó có KAD
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“Korea Auto Door thành lập vào tháng 10 năm 1990 tại Hàn 

Quốc. Sau khi khẳng định vị thế của mình ở các nước thuộc 

khu vực Đông Nam Á như: Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, 

Campuchia, thì đến tháng 4 năm 2013 đã chính thức có mặt 

ở Việt Nam mang thương hiệu “Cửa tự động Hàn Quốc 

Vina”. Đặt nền móng công nghệ cửa tự động Hàn Quốc 

hiện đại và phát triển cho đến hôm nay… ”
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Hình thành &
Phát Triển
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2013

Tháng 4 năm 2013 Thành lập
công ty KAD tại Việt Nam. 
Bắt đầu đi vào hoạt động
dưới sự chỉ đạo từ công ty Mẹ
trụ sở tại Gangnam, 
Seoul,Hàn Quốc

2014

Từng bước tiếp cận thị 
trường Việt Nam, mở rộng 
thị phần từ Hồ Chí Minh ra 
Hà Nội và toàn quốc

2015

Liên kết với các công ty Xây 
dựng lớn mạnh, cung cấp độc 
quyền cửa cuốn nhanh Korea 
đến nhiều dự án trong và 
ngoài nước

2016

Nghiên cứu cải tiến, nâng cấp 
chất lượng cửa để tối ưu hóa 
hiệu năng. Các đối tác lớn  đã 
bắt đầu sử dụng cửa KAD như 
Samsung, Thaco, Kinh Đô,…

2017 2018 2019

Tham gia các buổi ra mắt tại 
triễn lãm giới thiệu doanh nghiệp 
Toàn Quốc về cửa Tự động hóa 
cao cấp công nghệ Châu Á và 
nhận được nhiều sự quan tâm từ 
các doanh nghiệp 

Đạt được nhiều chứng nhận, 
chứng chỉ và các huy chương 
về công nghệ cửa cuốn, công 
nghệ tự động cao cấp, Bằng 
chứng nhận sáng chế, doanh 
nghiệp tiềm năng,…

Mở ra nhiều hướng phát triển 
mới, sản phẩm mới trong 
tương lai. Có vị trí vững chắc về 
thị trường cửa cuốn Tốc độ cao 
uy tín nhất hiện nay



TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
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Với mục tiêu tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, KAD luôn 
duy trì uy tín và vị thế bền vững, không ngừng sáng tạo, đổi mới, 
nâng cao chất lượng, nỗ lực tạo ra các sản phẩm mang tính năng 
ưu việt và an toàn đến Khách Hàng.

Sứ mệnh của KAD đối với Khách Hàng là đặt chữ Tín và chữ Tâm 
lên hàng đầu làm triết lí doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối 
ưu hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của Quý 
Khách và nỗ lực hơn nữa vươn xa thương hiệu cửa cuốn nhanh 
KAD để giữ vững vị trí hàng đầu Châu Á. 



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Want big impact?
Use big image.
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BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HÀNG NĂM CỦA KAD 
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7NĂNG LỰC NHÀ MÁY - NHÂN SỰ

Với các thiết bị hiện đại, kết hợp công nghệ mới từ Hàn Quốc, các linh phụ kiện đã được nhập 
khẩu theo chu kì, KAD tự hào là công ty sản xuất và cung cấp các mặt hàng cửa cuốn tự động 
tốc độ cao đến khách hàng với thời gian nhanh nhất Việt Nam. Đảm bảo chất lượng vượt trội 
so với các mặt hàng trong nước cùng loại. Xứng đáng với sự đầu tư của Quý Khách.

Tăng dần theo số lượng của được sản xuất hàng năm, các nhân viên KAD cũng ngày một 
nhiều và kinh nghiệm lẫn tay nghề đều được cải tiến. Hiện nay nhân sự đã đạt 62 người, bao 
gồm 19 Kỹ thuật có bằng trung cấp – cao đẳng, 3 Kỹ thuật trưởng tu nghiệp từ Hàn Quốc,  20 
lao động phổ thông, còn lại là nhân viên văn phòng và các bộ phận khác

Tất cả nhân viên đều đã được đào tạo qua các lớp chuyên môn cơ bản khi làm việc tại KAD. Chăm 
sóc Khách Hàng tận tâm và nhanh chóng, theo sát các yêu cầu và lợi ích của Quý Khách để tư vấn 
chuẩn xác. 



QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA KAD
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9CHỨNG NHẬN – CHỨNG CHỈ TIÊU BIỂU

Bằng khen KAD – Doanh nghiệp 
văn hóa xây dựng 2013

Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng Hàn 
Quốc

Bằng sáng chế - Phương 
pháp mở cửa 



10

Maps

Chứng nhận tiện ích công 
nghiệp

Giấy chứng nhận Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có triển vọng

Chứng nhận Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có cải tiến kỹ thuật
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Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
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89,526,124$
That’s a lot of money

100%
Total success!

185,244 users
And a lot of users
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Tên Công ty: CÔNG TY CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC VINA
Giám đốc đại diện: Mr.Ha Sung Duk
Tên viết tắt: KAD VN
Mã số thuế: 0312422575
Trụ sở: Kho xưởng số 7, cụm xưởng số 7, cụm 6, nhôm CN II, 
KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. TPHCM
Điện thoại: (+84)3816 5424 
Mail: kadvn@assaabloy.com
Website: cuacuonnhanh.com
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Thanks!
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KAD ASSA ABLOY TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ XEM QUA HỒ SƠ 
NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI – RẤT MONG 
ĐƯỢC HỢP TÁC TRONG THỜI GIAN GẦN 
NHẤT.


