
 

 

Thông cáo báo chí: 

 

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh 

thăm văn phòng Tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/06/2020, Saint - Gobain Việt Nam chào đón Ông 

Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm 

việc tại văn phòng chính của công ty. Trong buổi làm việc, Ông Vincent Floreani đã có lời 

khen ngợi tập thể nhân viên và Ban Giám Đốc công ty vì những nỗ lực hoạt động kinh doanh 

trong giai đoạn khó khăn chung vừa qua.  

Ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh cho 

rằng, các nỗ lực của Saint-Gobain đã hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Pháp - Việt ngày 

càng tốt đẹp. Công ty đã có những sản phẩm chất lượng, mang đến nhiều lợi ích cho người 

tiêu dùng Việt; cắt giảm khí thải carbon trong tất cả hoạt động, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, 

với sự thông qua Hiệp định EVFTA, ông Vincent Floreani kỳ vọng Saint-Gobain Việt Nam sẽ 

tiếp tục có những phát triển và đóng góp vượt bậc cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.  

Ông Vincent Floreani cũng đánh giá cao không gian làm việc đa tiện nghi, hiện đại, 

nơi được ứng dụng hiệu quả các giải pháp vật liệu hiện đại từ tập đoàn Saint-Gobain nhằm 

giúp nhân viên nâng cao hiệu quả làm việc.  

Từ đầu năm 2020, Saint-Gobain Việt Nam đã chủ động có những thay đổi, đáp ứng 

trước tình hình dịch bệnh phức tạp để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Ông Nguyễn Trường Hải - Giám đốc Điều hành khu vực miền Nam, Saint-Gobain Việt Nam 

FGM, cho biết “Saint-Gobain đã có những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong tình 

hình dịch bệnh. Mục tiêu của chúng tôi hiện tại là thúc đẩy sự phục hồi của thị trường. Khách 

hàng đang tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp cho không gian sống chất lượng, an toàn hơn, 

thân thiện với môi trường. Vì thế, chúng tôi đã ưu tiên các yếu tố này trong việc phát triển sản 

phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời kỳ Bình thường mới.”  

Ông Nguyễn Trường Hải nhận định, chuyến thăm của ngài Tổng Lãnh sự Cộng hòa 

Pháp là động viên to lớn đối với tập thể nhân viên Saint - Gobain Việt Nam. Điều này góp 

phần khẳng định cam kết cùng đồng hành, phát triển bền vững tại địa phương của công ty 

với tầm nhìn toàn cầu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TẬP ĐOÀN SAINT - GOBAIN TẠI VIỆT NAM  

Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng Việt Nam. Các 

thương hiệu chính của Saint - Gobain tại Việt Nam: Vĩnh Tường-Gyproc cung cấp các giải pháp sáng 

tạo cho ngành trần và tường thạch cao; DURAflex mang đến giải pháp tuyệt vời cho các khu vực ẩm 

ướt, ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi có thương hiệu Weber chuyên cung cấp các giải pháp về keo dán 

gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm. 

Chúng tôi hướng đến việc trở thành nhà cung cấp giải pháp giúp nâng tầm chất lượng không gian 

sống được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. 

Tham khảo thêm thông tin: www.saint-gobain.com.vn www.vinhtuong.com www.vn.weber/vi 

TẬP ĐOÀN SAINT - GOBAIN TOÀN CẦU 

Saint - Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, là những thành tố chính 

giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng 

ta. Các giải pháp này có thể được tìm thấy ở tất cả mọi không gian trong cuộc sống hàng ngày: trong 

các tòa nhà, trong giao thông, cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Các giải pháp 

này đem đến sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện những thách thức về xây dựng bền vững, 

sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu.  

 Doanh thu toàn cầu năm 2019: 42.6 Tỷ euro  

 Có mặt tại hơn 68 quốc gia với hơn 180.000 nhân viên  

------------------------------- 

Cần thêm thông tin, Anh Chị vui lòng liên hệ: 

Ms. Trần Nguyễn Quỳnh Ngọc 

093 807 3312 

Ngoc.trannguyenquynh@saint-gobain.com   

Mr. Khổng Minh Trí  

090 804 4461 

Tri.khongminh@saint-gobain.com   
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