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Thông cáo báo chí 

 

DKSH khai trương trung tâm phát triển để hỗ trợ các ngành 
công nghiệp tại Việt Nam 

 

DKSH, nhà cung cấp hàng đầu về Dịch vụ Phát triển Thị trường với trọng điểm tại khu vực Châu 

Á, đã cam kết phát triển hơn nữa Ngành Hóa chất của DKSH tại Việt Nam thông qua tổ chức khánh 

thành một trung tâm phát triển mới được đặt tại vị trí chiến lược ở thành phố Hồ Chí Minh. 

 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 15 tháng 6, 2017 – Ngành Hóa chất,Tập đoàn DKSH, một nhà phân 

phối nguyên liệu và hóa chất công nghiệp và cũng là nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng 

đầu, đã mở rộng cơ sở hạ tầng bằng việc tổ chức khánh thành một trung tâm phát triển hiện đại và được 

trang bị đầy đủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

DKSH gần đây đã nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Việt Nam sôi động. Việc đầu tư mới vào cơ 

sở vật chất hiện đại cho phép DKSH đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao và phục vụ các đối tác kinh 

doanh tốt hơn. Trung tâm phát triển được đặt ở vị trí chiến lược nhằm hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật cho 

các khách hàng và huấn luyện chuyên môn cần thiết cho chuyên viên của DKSH.  

 

Trung tâm phát triển mới bao gồm ba phòng thí nghiệm chuyên dụng tập trung vào một trong những các 

ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam: thực phẩm và đồ uống, chăm sóc cá nhân và các hóa chất 

công nghiệp. Trung tâm phát triển đóng vai trò quyết định trong việc phát triển ý tưởng, sản phẩm, công 

thức và công nghệ mới cho ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân, ngành công nghiệp sơn và phủ, và 

ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Điều này tạo điều kiện cho các  tài năng phát triển các giải 

pháp tân tiến và cho phép thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác quan trọng để 

tạo ra các sản phẩm hoàn thiện và bắt kịp xu hướng. 

 
Ngành Hóa chất, Tập đoàn DKSH có 26 trung tâm phát triển đang hoạt động trên khắp thế giới nhằm 
phục vụ cho các đối tác kinh doanh. Cơ sở mới, rộng lớn hơn ở Việt Nam thay thế cho trung tâm phát 
triển hiện tại (cũng đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã có nhiều năm đóng góp cho sự thành công trong 
việc thương mại hóa các sản phẩm thú vị và sáng tạo cho khách hàng của DKSH. Việc chuyển đổi giữa 
các trung tâm phát triển đã diễn ra suôn sẻ và phù hợp với cam kết đảm bảo chất lượng và sự tuân thủ 
của DKSH, cơ sở mới được kiểm soát hoàn toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế chặt chẽ nhất. 

 

Phùng Đăng Hưng, Giám đốc Ngành Hóa chất DKSH Việt Nam, đã nhận xét: “Từ năm 1890, chúng tôi 

đã hỗ trợ các đối tác phát triển phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi có thành tích 

đáng tin cậy trong việc cung cấp thông tin chi tiết về làm thế nào để kết hợp các thành phần và hóa chất 

cho ra thành phẩm tốt hơn. Các đối tác kinh doanh của chúng tôi đã nhận thấy được các cơ hội xâm 

nhập vào các thị trường mới và các sản phẩm được thương mại hóa như là một kết quả thúc đẩy dịch 

vụ phát triển của chúng tôi. Bằng cách đầu tư vào trung tâm phát triển mới và tân tiến, chúng tôi sẽ tiếp 

tục biến những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thương mại thực tế. " 

 

Trong một thông cáo chung, hai Trưởng bộ phận Ngành Hóa chất, Tập đoàn DKSH, Tiến sĩ Natale Capri 

và ông Thomas Sul, đã phát biểu: “Các trung tâm phát triển của chúng tôi thể hiện tinh thần tiên phong 

của DKSH. Chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động của nguyên liệu và hóa chất của các đối tác và tạo 

ra  các công thức sáng tạo để tiếp cận các cơ sở khách hàng mới. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình 

đạt được kết quả tốt nhất cho các sản phẩm hoàn thiện của họ. Các dịch vụ phát triển của chúng tôi là 

yếu tố khác biệt quyết định, nhằm cung cấp các giá trị hữu hình trong chuỗi giá trị. Bước đi chiến lược 

này sẽ làm tăng năng suất cho một dịch vụ ưu việt cung cấp cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi. " 

 

Khoản đầu tư mới này là sự hỗ trợ đắc lực và nhất quán cho chiến lược phát triển bền vững, có lợi nhuận 

và toàn diện của DKSH . 
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Về 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 Franc Thụy Sĩ vào năm 2016. 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. 

 

Ngành Hóa Chất, Tập đoàn DKSH là nhà phân phối hóa chất công nghiệp hàng đầu và là nhà cung cấp 

Dịch vụ Phát triển Thị trường cho nguyên liệu hóa chất tại khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và toàn bộ Châu 

Á. Ngành hàng này cung cấp dịch vụ cung ứng, phát triển, tiếp thị và phân phối nhiều loại hóa chất đặc 

biệt và nguyên liệu cho các sản phẩm dược phẩm, chăm sóc cá nhân, thức ăn & đồ uống cũng như các 

ứng dụng công nghiệp khác. Thêm vào đó, nó tạo ra các khái niệm và ứng dụng tiên tiến tại 26 trung 

tâm phát triển trên toàn thế giới. Với 80 địa điểm kinh doanh tại 31 quốc gia và khoảng 990 nhân viên, 

Ngành Hóa chất tạo ra doanh thu 870,6 triệu Franc Thụy Sĩ trong năm 2016. 
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