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Đôi nét về
Alphabox

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ALPHA BOX xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất đến toàn 

thể Quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ALPHA BOX là công ty chuyên sản xuất in ấn hộp, bao bì. Ý tưởng, sự sáng 

tạo và chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi nhằm mang đến sản phẩm tốt 

nhất cho khách hàng.

Với đội ngũ kỹ thuật khéo léo và hệ thống máy móc chuyên nghiệp, nhiệt tình, có nhiều kinh 

nghiệm, ALPHA BOX luôn cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt 

nhất trong tất cả các lĩnh vực mà công ty kinh doanh.

ALPHA BOX đã và đang cố gắng để trở thành lựa chọn tốt nhất, tin tưởng nhất cho các sản phẩm 

in ấn hộp, bao bì... Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp cho Quý khách hàng các sản phẩm 

và dịch vụ mang tính thẩm mỹ cao trên các phương tiện thông tin và truyền thông nhằm quảng 

bá thương hiệu tiêu dùng của khách hàng và doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi là đem lại sự hài lòng và tin tưởng nhất từ Quý khách hàng, rất hân

hạnh được phục vụ quý khách.

Trân trọng cảm ơn.

0
2

sales.alphabox@gmail.com www.alphabox.com.vn



Gần 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi quan tâm đến uy tín và chất lượng, bởi lẽ đây là nền tảng 

trong sự hợp tác cùng phát triển bền vững.

Thông tin công ty

0907 333 885    |     028 73 090 969
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Giá trị cốt lõi

Chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả kinh tế: Mỗi 

sản phẩm cung cấp là một lời khẳng định uy tín, thương 

hiệu với khách hàng. Công ty luôn tâm niệm xây dựng uy 

tín thương hiệu đã khó, giữ được uy tín, khẳng định 

thương hiệu lại càng khó hơn.

Chuyên nghiệp: Công ty xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp bên cạnh Ban 

Lãnh đạo tâm huyết, sáng suốt là đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn giỏi, 

tay nghề cao, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, không ngừng học hỏi.

Tầm nhìn

Phát triển thế mạnh trong lĩnh vực sản 

xuất in ấn hộp, bao bì theo tiêu chí chất 

lượng ổn định, giúp nâng cao hiệu suất 

và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu 

cầu thân thiện môi trường với tác 

phong phục vụ nhanh chóng thân 

thiện và hiệu quả. Mục tiêu trở thành 

Nhà sản xuất, in ấn hộp, bao bì có uy tín 

và năng lực hàng đầu tại Việt Nam.

Phát huy cao nhất năng lực của đội 

ngũ cán bộ công nhân viên của Công 

ty cùng với đó là chất lượng cuộc 

sống vật chất và tinh thần ngày càng 

được nâng cao. Đóng góp sức lực vào 

công cuộc xây dựng và phát triển 

kinh tế xã hội cùng đất nước đi đôi với 

tiến trình phát triển bền vững và bảo 

vệ môi trường.

Sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh
giá trị cốt lõi
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Tính đến nay, số lượng công nhân sản xuất tại xưởng là hơn 60 người, giám sát 5 người và đội ngũ 

thiết kế 3D và kỹ thuật thi công 10 người,  nhân viên Alpha Box luôn đảm bảo được chất lượng và 

thẩm mỹ cao cho mọi sản phẩm.

Sau một thời gian dài hoạt động, Alpha Box đã được đông đảo 

khách hàng tin tưởng lựa chọn để tư vấn thiết kế, in ấn

Sở hữu kho thiết kế đồ sộ

Chất lượng in ấn đảm bảo 

Giá thành cạnh tranh

Phục vụ khách hàng trên phạm vi

toàn quốc.

Nguồn nhân lực

Ưu điểm nổi bật

0907 333 885    |     028 73 090 969
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Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất Alpha Box trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại với quy trình sản xuất chuyên nghiệp, góp 

phần tạo ra các dòng sản phẩm thiết kế đẹp, chất lượng cao đi kèm dịch vụ chu đáo. Năng suất đáp ứng được 

nhu cầu của công ty với nhiều hợp đồng lớn nhỏ.
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Đối tác tiêu biểu

0907 333 885    |     028 73 090 969
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Hộp được lấy ý tưởng với 
chủ đề trung thu. Họa tiết 
được cách điệu vừa mang 
nét gần gũi nhẹ nhàng, vừa 
đem lại sự sang trọng cần 
thiết của một mẫu hộp quà 
cao cấp. Màu sắc xanh đậm 
và vàng có sự tương phản rõ 
rệt, nổi bật các bố cục chính 
và sản phẩm. Tổng thể hộp 
được thiết kế nhằm mang 
lại sự hài hòa về màu sắc, ý 
tưởng chủ đạo, hình ảnh 
thương hiệu tạo nên một 
món quà sang trọng.
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Hộp trung thu
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Ấn phẩm chào xuân của TPbank ấn 
tượng với thiết kế những bông hoa 
màu vàng ánh kim trang trí xung 
quanh hộp quà, kết hợp cùng bốn 
màu tương phản, thay lời chúc giàu 
sang phú quý suốt bốn mùa Xuân, 
Hạ, Thu, Đông tới khách hàng, lời 
chúc tốt đẹp nhất dành cho khách 
hàng. Điểm nổi bật với nút cài được 
thiết kế dựa trên biểu tượng của logo 
TPbank dễ dàng nhận diện sản 
phẩm của công ty.
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Hộp quà tết
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Ấn phẩm văn phòng
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Lịch năm mới



14
sales.alphabox@gmail.com www.alphabox.com.vn

Bao bì đóng vai trò rất quan trọng trong sản
xuất và kinh doanh, tiếp thị và truyền thông
của mọi công ty, doanh nghiệp. Sở hữu một
bộ bao bì độc đáo, ấn tượng sẽ giúp:

Thu hút khách hàng quan tâm đến sản 

phẩm, dịch vụ

Tăng nhận diện và khắc sâu hình ảnh 

thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Tăng doanh số bán hàng, hiệu quả truyền 

thông

Dự án đã thực hiện



0907 333 885    |     028 73 090 969
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Lấy cảm hứng từ một khung cảnh hữu 
tình Trung Hoa cổ với những chú hạc 
đang bay, khung cảnh thiên nhiên thơ 
mộng, bộ hộp trà Sam Hồng sẽ đem 
đến cảm giác an yên cho người dùng. 
Đây cũng là cảm xúc mà mỗi người tìm 
kiếm, khi ngồi ngâm nhi ly trà cũng 
người thân, gia đình. Kết hợp màu xanh 
ngọc cùng màu vàng óng ánh tạo nên 
một bộ màu sắc sang trọng. 

Trà Sam Hồng
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Và rất nhiều dự án khác...



Trong quá trình phát triển, CÔNG TY TNHH BAO BÌ ALPHA BOX luôn cố gắng, phấn đấu 
không mệt mỏi với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, gắn bó và bản lĩnh vững vàng để 
xây dựng nên thương hiệu ALPHA BOX.

Các sản phẩm của ALPHA BOX đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với các khách hàng, đóng 
góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước và hướng tới một cuộc 
sống xanh bền vững.
Với tầm nhìn và sứ mệnh đặt ra Chúng tôi luôn cố gắng tập trung vào giá trị cốt lõi là thời 
gian nhanh chóng với giá thành hợp lý; là sự chuyên nghiệp, đoàn kết hợp tác và tinh 
thần vì cộng đồng, đó chính là động lực phấn đấu để Công ty phát triển bền vững, khẳng 
định và phát huy hơn nữa thương hiệu ALPHA BOX.

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ALPHA BOX xin gửi đến Quý khách hàng, đối tác lời cảm ơn sâu 
sắc vì sự quan tâm và theo dõi dành cho Công ty chúng tôi.

Xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác!

Lời cảm ơn

0907 333 885    |     028 73 090 969
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Kinh nghiệm bao bì của chúng tôi
sẽ làm tăng giá trị cho sản phẩm của bạn



Làm việc với đam mê hết mình, tràn đầy nhiệt huyết là giá trị Alpha Box 

luôn tạo ra trong nội tại công ty và truyền ra bên ngoài. 
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