
  

 

 
 
Thông cáo báo chí 

 

DKSH chuyển văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp tục 
phát triển mạnh hơn trong tương lai  
 

DKSH, nhà cung cấp Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường hàng đầu với trọng điểm tại khu vực Châu 

Á, cam kết phát triển hơn nữa thị trường Việt Nam thông qua việc chuyển đến văn phòng đại 

diện mới tại TP. Hồ Chí Minh. Dự án này đóng vai trò then chốt trong việc phục vụ kinh doanh 

trong nước và tạo vị thế cho DKSH phát triển trong tương lai. 

 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 29 tháng 1 năm 2018 - DKSH đã hoàn thành việc nâng cấp cơ sở hạ 

tầng tại Việt Nam một cách đáng kể bằng việc chuyển văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Văn 

phòng mới khang trang và hiện đại thể hiện cam kết lâu dài của DKSH với thị trường Việt Nam tại thành 

phố lớn nhất cũng như là trung tâm kinh tế của cả nước.  

 

Với vị trí chiến lược của Tòa nhà Viettel Complex tại Quận 10, tiếp giáp với Quận 3, văn hòng mới này 

cho phép DKSH Việt Nam nâng tầm hình ảnh thương hiệu của mình.Việc tọa lạc tại vị trí trung tâm TP. 

Hồ Chí Minh tạo nên nhiều sự thuận lợi cho viêc di chuyển đối với nhân viên cũng như đối tác và khách 

hàng. Với sự tăng trưởng nhanh chóng tại thị trường Việt Nam, văn phòng mới mang đến một không 

gian làm việc hấp dẫn, nhằm thu hút thêm tài năng nhân lực cho DKSH. 

 

Jorge Martin-Martinez, Tổng Giám Đốc, DKSH Việt Nam, cho biết: "Việc khánh thành văn phòng đại diện 

mới của DKSH Việt Nam là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tốt 

hơn cho các chuyên gia của chúng tôi và củng cố thêm vị thế của DKSH với vai trò là một nhà tuyển 

dụng và nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị Trường hàng đầu tại Việt Nam. " 

 

Về Tập đoàn DKSH 

DKSH là một nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu với trọng điểm là khu vực Châu Á. 

Như thuật ngữ “Dịch vụ Phát triển Thị trường” nêu rõ, DKSH giúp các công ty và thương hiệu phát triển 

kinh doanh tại các thị trường mới hoặc hiện hữu. Được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy 

Sĩ từ tháng Ba năm 2012, DKSH là một tập đoàn toàn cầu với trụ sở chính đạt tại Zurich. Với 780 địa 

điểm kinh doanh tại 36 quốc gia – 750 địa điểm tại Châu Á – và 30.320 chuyên viên, DKSH đã đạt mức 

doanh thu 10,5 tỷ CHF vào năm 2016. 

 

Tập đoàn cung cấp một dịch vụ riêng biệt và tích hợp bao gồm nguồn cung ứng, tiếp thị, bán hàng, phân 

phối và dịch vụ hậu mãi. Tập đoàn mang đến cho các đối tác kinh doanh khả năng chuyên môn cũng 

như dịch vụ kho vận (on-the-ground) dựa vào quy mô và chiều sâu của mạng lưới rộng khắp. Các hoạt 

động kinh doanh được tập trung vào bốn Chuyên ngành phản ánh khả năng chuyên môn của tập đoàn 

DKSH: Hàng tiêu dùng, Chăm sóc sức khỏe, Hóa chất và Kỹ thuật công nghệ.  

 

DKSH được thành lập vào năm 1865. Với nền móng di sản từ Thụy Sĩ, tập đoàn đã có một truyền thống 

lâu đời hoạt động kinh doanh tại và với Châu Á và liên quan sâu sắc đến các cộng đồng và kinh doanh 

xuyên suốt khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc: 
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Hồ Hà Minh 

Trưởng bộ phận Truyền thông & Thương hiệu 
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