
 

 

Thông cáo báo chí: 

 

SAINT-GOBAIN VIỆT NAM HỢP TÁC CUNG CẤP ĐỘC QUYỀN 

GIẢI PHÁP TRẦN TƯỜNG THẠCH CAO CHO TỔ HỢP DỰ ÁN NAM LONG 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/05/2020, Saint-Gobain Việt Nam đã có buổi lễ ký 

kết hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Với sứ mệnh mang đến 

không gian sống tiện nghi, thân thiện với môi trường, con người, Saint-Gobain Việt Nam hợp 

tác cung cấp độc quyền giải pháp trần tường thạch cao cho việc phát triển đồng loạt các khu 

đô thị quy mô lớn của tập đoàn Nam Long.  

 

Cụ thể, Saint-Gobain Việt Nam sẽ cung cấp dãy sản phẩm và giải pháp trần tường 

thạch cao đa dạng, uy tín, chất lượng quốc tế nhằm đồng hành cùng Nam Long trong các dự 

án như căn hộ biệt lập Flora, nhà phố-biệt thự Valora, Mizuki Park, các dòng biệt thự, dinh 

thự cao cấp… trong hệ sinh thái khu đô thị Nam Long. Dự kiến Saint-Gobain Việt Nam cung 

cấp lên đến hơn 100,000m2 sản phẩm.  

  “Việc trở thành đối tác cung cấp độc quyền các giải pháp trần, tường thạch cao cho 

Nam Long một lần nữa khẳng định chất lượng và uy tín của Saint-Gobain Việt Nam. Hợp 

tác lần này sẽ là cơ hội để Saint-Gobain Việt Nam tiếp tục đồng hành kiến tạo nhiều không 

gian sống đa tiện nghi cho người sử dụng”, ông Trần Đức Huy-Tổng Giám đốc Saint-Gobain 

Việt Nam chia sẻ.  

Về phía đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết, “Các sản phẩm giải 

pháp của Saint-Gobain Việt Nam đạt chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế sẽ giúp chúng 

tôi dễ dàng mang đến chất lượng vượt trội từ tổng thể đến chi tiết cho đồng loạt các khu đô 

thị của Nam Long trong thời gian tới”. 

Với nhiều ưu điểm như chất lượng chuẩn quốc tế, đa dạng giải pháp và sản phẩm, 

tính thẩm mỹ cao, các giải pháp trần, tường thạch cao của Saint-Gobain Việt Nam luôn được 

ưu tiên lựa chọn và sử dụng trong nhiều công trình như khách sạn, trường học, bệnh viện, 

trung tâm thương mại… và nhà ở tại Việt Nam.  



 

 

 

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 và www.vinhtuong.com    

CÔNG TY CPĐT NAM LONG (HOSE: NLG) 

Nam Long là công ty gần 30 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với bốn mảng kinh doanh cốt lõi: 

phát triển đô thị, phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh BĐS thương mại - dịch vụ và quản lý đầu tư.  

Hiện nay, tổng tài sản của Nam Long đạt hơn 10.904 tỉ đồng và sở hữu quỹ đất sạch hơn 681 hec ta 

tại những vị trí tốt, sẵn sàng phát triển cũng như đảm bảo cho kế hoạch phát triển 10 năm tới. Danh 

sách các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế đã và đang hợp tác với Nam Long gồm nhiều tên tuổi 

lớn như Nam Viet Ltd.(thuộc Goldman Sachs), IFC (thành viên ngân hàng thế giới), Ibeworth (tập đoàn 

Keppel Land), Mekong Capital… với những hỗ trợ về quản lý tài chính và kinh nghiệm phát triển bất 

động sản. Ở mức độ dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các đối tác có kinh nghiệm sâu rộng về bất 

động sản quốc tế như: Hankyu Hanshin, Nishitetsu Group, tập đoàn Gamuda, Indochina Capital…  

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  
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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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