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Trân trọng gửi đến quý khách hàng – đối tác đầy tiềm năng của chúng tôi

Công ty TNHH Lâm Nguyễn – Là một công ty có bề dày in truyền thống lâu dài. Trong suốt 
nhiều năm hoạt động, công ty chúng tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm quý giá và 
cho ra các sản phẩm đạt chất lượng cao như:

In catalogue, brochure, folder, lịch, túi giấy, hộp giấy, letter head, bao thư, tem nhãn, biên 
nhận, danh thiếp, thẻ nhựa, thiệp cưới, poster, bandroll, hifilex, decal các loại, PP trong 
nhà và ngoài trời…

Trân trọng

“Chữ tín quý hơn vàng” công ty chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm và cung cách phục 
vụ khách hàng lên hàng đầu. Với hệ thống quản lý chất lượng, đội ngũ nhân viên năng 
động, nhiệt tình cùng với các công nhân lành nghề, dây chuyền sản xuất hiện đại.

Chúng tôi cam kết: Nếu quý khách hàng không hoàn toàn hài lòng về dịch vụ và chất 
lượng sản phẩm, chúng tôi sẽ thực hiện lại toàn bộ đơn hàng đó trong thời gian sớm nhất 
và không tính chi phí phát sinh.

Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành đối tác tin cậy và bền vững của quý khách hàng.

Với phương châm



Chất lượng Vượt trội IN mẫu Miễn phí

Dịch vụ Chuyên nghiệp

Chi phí Cạnh tranh

Thanh toán An toàn

Giao hàng Tận nơi



iới thiệu

IN ẤN LÂM NGUYỄN - “CHIẾC ÁO” Hoàn hảo cho các sản phẩm tiêu dùng

Công ty TNHH In Lâm Nguyễn là doanh nghiệp sản xuất bao bì nhãn mác có uy tín tại Việt 
Nam.

Không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước, Lâm Nguyễn đã xuất khẩu sản phẩm sang 
một số thị trường châu Á và Trung Đông.

Doanh thu của Công ty luôn tăng cao, năm 2012 đạt 130 tỉ đồng, 06 tháng đầu năm 2013 
đạt 70 tỉ đồng.

Tầm quan trọng của Bao Bì
Trong chiến lược xây dựng thương hiệu thì nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm là 
2 yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong đó, bao bì đóng một vai trò quan trọng đối với quyết định chọn mua hàng của người 
tiêu dùng. Không chỉ là trang phục, tô điểm “nhan sắc”cho sản phẩm, bao bì còn ghi lại 
những thông tin ngắn gọn, cơ bản về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng 
hóa và nhà sản xuất.

Bao bì được thiết kế đẹp sẽ hấp dẫn sự chú ý của người tiêu dùng; chất lượng sản phẩm 
dẫn đến quyết định chọn mua. Vì vậy, các nhà sản xuất ngày càng coi trọng khâu thiết kế 
bao bì, nhãn mác sản phẩm. Một số doanh nghiệp có mẫu mã bao bì sản phẩm đẹp và ấn 
tượng, như sản phẩm bánh kẹo, Thuốc lá, Cà phê….

Hiểu được tầm quan trọng của bao bì đối với sản phẩm, Công ty TNHH In Lâm Nguyễn 
càng chú trọng việc thiết kế và in ấn, đảm bảo chất lượng bao bì nhãn mác theo đúng yêu 
cầu của khách hàng. Sản phẩm của Công ty luôn là sự lựa chọn của các đơn vị trong 
ngành dược phẩm, thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, chế biến nông sản.
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Ưu tiên hàng đầu cho đầu tư CÔNG NGHỆ

Chất lượng sản phẩm là nền tảng cho sự thành công và phát triển của Công ty.

Vì vậy, Lâm Nguyễn luôn coi trọng đầu tư thiết bị công nghệ và ứng dụng khoa học vào sản 
xuất. Các sản phẩm bao bì và nhãn hàng hóa của Lâm Nguyễn, bao gồm cả sản phẩm In 
Offset và In Flexo, đều được sản xuất trên dây chuyền theo công nghệ của Japan-Nhật 
Bản với năng suất cao, chất lượng tốt và mẫu mã đẹp, được áp dụng hệ thống quản lý sản 
xuất và chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

Bằng công nghệ in Offset 7 màu với các thiết bị in 1 Flexo + 6 Offset + 1 Water Based của 
hãng Heidelberg của Đức, máy in UV 8 màu của hãng Komori của Nhật; thiết bị in ống 
đồng từ 6 màu, Công ty luôn chủ động trong kế hoạch sản xuất, tạo niềm tin cho khách 
hàng cả về chất lượng và kế hoạch, tiến độ sản xuất.

Hệ thống CTP Heidelberg hiện đại và đồng bộ là cơ sở xây dựng quy trình quản trị màu (Printing Colour 
Management – PCM) phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế: Các Phần mềm Prinect, Máy xuất kẽm Suprasetter, Máy 
in Proof Epson style Plus, Máy hiện kẽm Raptor Pro.

Máy in Offset của Heidelberg & Komori từ 5 đến 6 màu + tráng phủ Inline có khả năng tạo nhiều hiệu 
ứng kỹ thuật đặc biệt trên bề mặt sản phẩm.

Kiểm soát & canh chỉnh trên máy in bằng hệ thống điều khiển trung tâm: Kết nối và truy xuất dữ liệu từ 
hệ thống CTP, canh chỉnh màu nhanh, giữ cân bằng mực nước, ổn định và lưu trữ các thông số in…

Phòng Ink – Lab với ngân hàng công thức màu Pantone, đủ khả năng pha trộn màu nhanh, chính xác và 
đảm bảo các thông số màu ∆l, ∆b, ∆b, ∆e theo yêu cầu của Khách hàng, tiết kiệm thời gian chuẩn bị sản xuất.

Thiết bị đo màu X-Rite giúp xác định, kiểm tra và ổn định màu sắc, mật độ mực trong quá trình in. Lưu trữ 
tất cả các thông số ∆ cho từng sản phẩm đảm bảo sự ổn định màu sắc của sản phẩm trong nhiều năm.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Công suất máy in bình quân: >1,000,000 tờ/ngày.

- Định lượng: từ 48 – 500gsm.

- Khổ giấy (mm): Min: 395 x 545 – Max: 720 x 102
- In trên các chất liệu: Giấy, PVC, PET, PP, Giấy Metalised… 

Giấy ghép màng Metalised Bạc, Vàng, Nhôm theo chuẩn Japan-Nhật Bản và Việt Nam.

- Độ dày: PET, PP, PVC từ 0.2 – 0.6 mm.
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ản Phẩm

In LÂM NGUYỄN tự hào đã phủ sắc màu lên hàng triệu ấn phẩm của hàng ngàn khách 
hàng lớn trong và ngoài nước.

Sau hơn 10 năm hoạt động, In Lâm Nguyễn đã tổng hợp được 04 danh mục sản phẩm 
cho hàng trăm loại ấn phẩm.

Đối tác TIN CẬY của nhiều thương hiệu NỔI TIẾNG

Bao bì &
Nhãn mác

IN Lịch

Ấn phẩm
Truyền thông

Ấn phẩm
Văn phòng



Bao bì & Nhãn mác
Hộp giấy

Túi giấy
Tem/Nhãn mác - Decal

Ghép phức hợp
Hộp quà tặng

Bao bì nông nghiệp
Bao bì y tế

Bao bì dược phẩm
Bao bì thực phẩm/đồ uống
Bao bì thủy hải sản
Bao bì hóa mỹ phẩm
Bao bì văn phòng phẩm
Bao bì may mặc
Bao bì các ngành khác

Ấn phẩm Truyền thông
Tờ rơi - Flyer

Áp phích - Poster
Biểu ngữ - Banner

Cờ phướn - Flag
Băng rôn - Banroll

Phông nền - Backdrop
Kệ X/Giá chữ X - Standee

Sách - Book
Báo chí - Newspaper
Tạp chí - Magazine
Phiếu quà tặng - Gift Voucher
Vé - Ticket
Thực đơn - Menu
Bộ nhận diện thương hiệu

IN Lịch
Lịch thiết kế độc quyền

Lịch Tết - Lịch Xuân
Lịch để bàn (Chữ A/Chữ M)

Lịch 52 tuần
Lịch lò xo giữa

Lịch treo tường

Lịch 1 tờ
Lịch 5 tờ/7 tờ
Lịch 13 tờ
Lịch Block
Bìa gắn lịch
Sổ tay có lịch
Túi đựng lịch
Bao Lì Xì 

Ấn phẩm Văn Phòng
Danh thiếp - Name card 

Thẻ nhân viên - Staff card
Hồ sơ - Profile/Catalogue

Tờ gấp - Brochure/Leaflet
Phong bì thư - Envelope

Thiệp mời/Thiệp cưới - Letter
Tiêu đề thư - Letterhead

Bìa kẹp hồ sơ - Folder
Giấy ghi chú - Block note
Hóa đơn - Bill
Biểu mẫu - Form
Phiếu bảo hành - Warranty card
Sổ tay - Notebook
Bộ tài liệu bán hàng - Sales kit



Thành tích

Bằng chất lượng sản phẩm và uy tín đổi với khách hàng, Lâm Nguyễn đã vinh dự 
nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng!

Cúp Vàng Thương hiệu Việt Nam.

Huy chương Vàng cho sản phẩm bao thư keo dán tự dính.

Huy chương Vàng cho sản phẩm bao thư tại Hội chợ "Vì chất lượng cuộc sống".

Cúp Vàng Thương hiệu Việt uy tín chất lượng ngành hàng Bao bì - In ấn - Thiết 
kế do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp 2012.

Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 2011...



uy
Trình
Sản
Xuất

Giao hàng

Nhận & xử lý ý kiến khách hàng

Cung cấp các chính sách ưu đãi

Dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng

Tư vấn &
cung cấp giải pháp

Phối hợp 
tìm hiểu thị trường

Nhận mẫu &
Artwork File từ khách hàng

Tư vấn & xử lý Artwork FileIN Proof giao khách hàng

Khách hàng xác nhận

IN thử làm mẫu giao khách hàng

Khách hàng xác nhận

Đồng ý

Xuất kẽm IN

IN / PRINTING

KCS Tờ INGia công sau IN (Cắt, Tráng, Phủ,
Ép Chữ, Bồi, Bế, Dán, Đóng Cuốn)

KCS Thành phẩm QC (Kiểm Soát Chất Lượng)

Không đồng ý

Thiết kế khuôn bế

Không đồng ý

Đồng ý



Với một số yếu tố cơ bản như trên In Lâm Nguyễn tin rằng mình luôn là 
đối tác tin cậy cho quý khách hàng! Công ty TNHH IN LÂM NGUYỄN

Việt Nam: 439/5A Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cambodia: St.9B, #86, Group 16, Sangkat Tuek Tlar, Khan Sen Sok, Phnom Penhh.

Điện thoại: 028 38 688 138

Hotline: 0916 08 6338

Email: info@inanlamnguyen.com

Email: nguyentu@inanlamnguyen.com


