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ABOUT US
            Công ty TNHH BODAQ VIETNAM 
tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản 
phẩm của Hyundai Bodaq Hàn Quốc. 
Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp cho 
không gian của nhà ở, văn phòng, quán cà 
phê, các tòa nhà chính phủ, các viện bảo 
tàng, bưu điện, các căn hộ chung cư, 
chung cư cao cấp, biệt thự, cửa hàng, 
showroom và các công trình khác.      
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SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình là 
cung cấp giải pháp cho các không gian, 
đem đến một thế giới phong phú với 
không gian sống và làm việc an toàn cho 
sức khỏe, thân thiện với môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi không ngừng cải thiện và phát 
triển sản phẩm cũng như dịch vụ để đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng và đem đến 
những trải nghiệm tốt nhất; với mong 
muốn trở thành đơn vị được tin cậy ở thị 
trường Việt Nam.

   Khách hàng: là một trong những công ty 
về phim dán nội thất đầu tiên khách hàng 
nghĩ đến.

    Đối tác: đem đến cơ hội hợp tác và phát 
triển ngành nghề mới nhưng tiềm năng ở 
Việt Nam

   Công ty: phát triển bền vững.

  Cộng đồng: góp phần làm phong phú 
không gian sống với vật liệu thân thiện với 
môi trường và bảo vệ sức khỏe mọi người
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Introducing New Lifestyle and 
Residential Spaces

- Cung cấp các sản phẩm được sử 
dụng trong trang trí nội-ngoại thất: 
film-tiles dán nội thất và pet
- Thi công nội thất nhà ở, văn phòng, 
quán cà phê, các tòa nhà chính phủ, 
các viện bảo tàng, bưu điện, các căn 
hộ chung cư, chung cư cao cấp, biệt 
thự, cửa hàng, showroom và các công 
trình khác.

Interior film Tiles Pet
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06CÁC DỰ ÁN
NỔI BẬT

Công trình showroom LG

Công trình showroom Samsung

Đại sứ quán Hàn Quốc

Tour Les Jours

Skylake



VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
BODAQ VIETNAM Co.,Ltd

CHI NHÁNH HÀ NỘI
BODAQ VIETNAM Co.,Ltd

34, Đường Raymondienne, Khu Phố Star Hill, Phường Tân
Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tầng 2, 88 Phố Huế, Phường Ngô Thị Nhậm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Tel : 028 5416 5533
Cell : 0908 828 926 (Korean)
         0919 634 026  (VN)

Tel : 0903 668 026 (Korean)
Cell: 0986 320 096 (VN)
E-mail : bodaqvietnam1@gmail.com


