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Kính chào Quý Khách hàng,

Binba Décor trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và 
thành đạt! Binba Décor là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết 
kế và thi công nội thất nhà ở, văn phòng, showroom, spa, nhà hàng, 
quán cafe, homestay… Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nội 
thất bằng gỗ uy tín tại Việt Nam. Với mong muốn tìm kiếm, mở rộng thị 
trường, chúng tôi luôn mong mỏi được là đối tác, là nhà cung cấp các 
sản phẩm nội thất chất lượng cho Quý khách. 

Ra đời trong giai đoạn bùng nổ của ngành xây dựng, bên cạnh những 
yếu tố thuận lợi khách quan, Binba Décor đã không ngừng nỗ lực, vươn 
lên khẳng định vị thế của mình. Ðến nay Binba Décor đã trở thành một 
trong những công ty nội thất có tên tuổi tại TP. Hồ Chí Minh. 

Binba Décor sở hữu đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư chuyên ngành thiết kế 
thi công đầy sáng tạo, rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Họ đã trải qua rất 
nhiều công trình khác nhau, để lại dấu ấn và lòng tin với khách hàng. 
Ðội ngũ này miệt mài sáng tạo những “tác phẩm” độc đáo, mới lạ và 
mang một phong cách riêng biệt. 

Tập thể Binba Décor luôn tin rằng, sự cống hiến hết mình sẽ đem lại lợi 
ích thiết thực nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách 
hàng lên hàng đầu. Sự hài lòng của bạn là tiền đề để Binba Décor ngày 
càng vươn xa hơn, lớn mạnh hơn. Với tinh thần nhiệt huyết đam mê 
trong công việc, đi cùng với trình độ thiết kế chuyên môn cao, Binba 
Décor tự tin có thể thực hiện được sứ mệnh mang những không gian 
hoàn hảo đến với khách hàng. 

Kính chúc Quý khách hàng luôn may mắn và thành công!

THAY MẶT CÔNG TY
(Giám đốc)

....................Danh mục hồ sơ
03 - Thư ngỏ

04 - Thông tin công ty - Lĩnh vực hoạt động

05 - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

06 - Phương châm hoạt động

07 - Ðối tác

08 - Nền tảng tạo nên không gian khác biệt

09 - Năng lực nhân sự

10 - Năng lực thi công

11 - Một số dự án tiêu biểu

....................

Thư ngỏ ......................................................................................................................................

Trần Tuấn Vũ



Ngay từ những ngày đầu thành lập, Binba Décor đã xác định sứ mệnh của mình là thổi hồn tinh hoa nghệ thuật 
vào không gian sống cho người Việt. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại những công trình kiến trúc 
đặc sắc cho khách hàng. Ðể làm được điều này Binba Décor đòi hỏi đội ngũ nhân viên luôn nỗ lực tìm tòi, học 
hỏi kiến thức mới. Tiếp thu và nắm bắt những xu hướng thiết kế mới, không để bản thân dậm chân tại chỗ.

Binba Décor luôn sáng tạo không ngừng nghỉ để cho ra những bản thiết kế độc nhất. Liên tục đột phá trong 
tư duy, đột phá giới hạn của bản thân. Có như vậy mới nâng tầm giá trị cốt lõi, mang đến sự hài lòng tuyệt đối 
cho khách hàng. Và quan trọng hơn cả, tuyệt đối giữ chữ tín với đối tác và khách hàng.
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Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm. 
Từ các kiến trúc sư đến công nhân kỹ thuật được đào 
tạo bài bản giỏi chuyên môn giàu khả năng sáng tạo. 
Ðiều này sẽ mang đến cho khách hàng những công 
trình đẹp mang dấu ấn riêng.

Binba Decor tạo dựng quy trình làm việc chuyên 
nghiệp. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian thiết kế, 
thi công. Ðảm bảo hoàn thiện công trình theo đúng 
tiến độ đã cam kết.

Báo giá thiết kế chính xác với mức chi phí cạnh tranh 
nhất. Bảo đảm lợi ích cho cả khách hàng và công ty. 
Ðặc biệt, công ty có nhiều gói thiết kế chuyên nghiệp 
từ bình dân cho đến cao cấp cho khách hàng thoải 
mái lựa chọn.

01
02
03

........................................................................................................................................................

..........................

Tiềm lực sở hữu
tạo nên khác biệt

Phương châm hoạt động ..................................................................................................Đối tác 
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Chúng tôi hiểu rằng trong ngành thiết kế, con người là yếu tố quyết định sự thành công. Không một máy móc, thiết bị nào có thể thay 
thế con người trong việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Ðội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm và luôn nắm bắt xu 
hướng là một ưu thế của Binba Décor. 

........................................................Năng lực nhân sự
Binba Decor là đơn vị tư vấn thiết kế thi công & vận hành mô hình F&B

BinBa Decor tạo ra 
không gian khác biệt 
cho mỗi phong cách 

dự án bằng

Kiến thức

Trải nghiệm

Cảm xúc

Kinh nghiệm

........................................................
Nền tảng tạo nên không gian khác biệt



........................................................Một số dự án tiêu biểu............................Năng lực thi công
Binba Décor luôn cam kết với khách hàng trong việc 
triển khai dự án thực tế. Chúng tôi sở hữu đội ngũ thi công 
dày dạn kinh nghiệm, tận tâm trong công việc. Ðảm bảo 
kết quả cuối cùng đến tay Quý khách giống với bản thiết 
kế tối thiểu 90%. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với thành 
quả nhận về. Bên cạnh đó, Binba Décor cũng tự tin cam 
kết hoàn thiện công trình đúng thời hạn. Không để tình 
trạng chậm tiến độ xảy ra.
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Dự án: Nhà chị Trâm
Ðịa chỉ: 2549/40 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 155.2m2
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Dự án: Nhà phố Ms Dung
Ðịa chỉ: 3/2 đường số 4, KP 3, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Ðức
Diện Tích: 262m2

DESIGN PROJECT https://binbadecor.com
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Dự án: Villa Vạn Hạnh 
Ðịa chỉ: Số 76, Vạn Hạnh, 
Phường 8, Tp Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.
Diện Tích: 257 m2
Công trình cải tạo villa tại Ðà Lạt do Binba Décor thực hiện nhằm 
mang đến diện mạo mới, không gian mới cho gia chủ. Biệt thự lấy phong 
cách nội thất tân cổ điển làm chủ đạo. Mẫu mã, kiểu dáng nội thất hiện đại và sang trọng, kết hợp với tông 
màu nâu xám ấm áp. Thiết kế không gian rộng rãi, thoáng mát và tràn ngập ánh sáng.
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Dự án: Nhà phố chị Bé Tư
Ðịa chỉ: 818 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 76m2
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Dự án: Nhà anh Vương
Ðịa chỉ: Xã Hiệp An, Huyện Ðức Trọng, Tỉnh 
Lâm Ðồng
Diện tích: 84m2



Dự án: Ba má house
Ðịa chỉ: Khu phố Long Hải Ðông, 
Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, 
Phú Yên
Diện tích: 120m2
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Dự án: Biệt thự Pinecone
Ðịa chỉ: Xã B’Lá, Huyện Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 
Ðồng
Diện tích: 272m2
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Dự án: Nhà vườn Pinecone
Ðịa chỉ: Xã B’Lá, Huyện Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng
Diện tích: 112m2
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Dự án: Nhà phố anh Bình
Ðịa chỉ: 143B đường số 475, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Diện Tích: 148.5m2



Dự án: Chung cư La Astoria 2
Ðịa chỉ: Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố 
Hồ Chí Minh
Diện tích: 80m2
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Dự án: Chung cư Vision 1
Ðịa chỉ: 96 Trần Ðại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 60m2

DESIGN PROJECT https://binbadecor.com
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Dự án: Chung cư The River
Ðịa chỉ: Căn hộ H14.06, chung cư The River, Ðại lộ Vòng Cung, Thủ Thiêm, Quận 2, 
Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 88.8m2
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Dự án: Chung cư An Gia
Ðịa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 69m2



Dự án: Chung cư Sunrise Riverside
Ðịa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Diện tích: 66m2
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Dự án: Chung cư Cosmo City
Ðịa chỉ: 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 120m2
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Dự án: Chung cư An GIa 
Ðịa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 50m2



Dự án: Chung cư An Gia Riverside
Ðịa chỉ:  89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 115m2
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Dự án: Dream Home Residence
Ðịa chỉ: 21 đường số 59, Phường 14, Quận 
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 61,7m2
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Dự án: Chung cư The Gold View
Ðịa chỉ: 346 Bến Vân Ðồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 62m2



Dự án: Chung cư Heaven Riverview
Ðịa chỉ: 192 Ðường Phạm Ðức Sơn, Phường 16, Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 60m2
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BINBA
107 Dân Chủ, P. Bình Thọ, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
989/24 tỉnh lộ 43, KP2, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Ðức, TP. Hồ Chí Minh
090.111.33.22              lienhe@binbadecor.com.vn
https://binbadecor.vn               0315685815


