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ORGA VIETNAM LTD., CO tự giới thiệu
Trước tiên, ORGA VIETNAM LTD.,C0 xin gửi lời chúc THÀNH CÔNG – THÀNH ĐẠT tới
quý Công ty, Doanh nghiệp, bà con Nông dân, Hợp tác xã, Trang trại…chúc SỨC KHỎE
– HẠNH PHÚC tới Anh/Chị.
Công ty TNHH Orga Việt Nam (Orga Việt Nam) thành lập
năm 2015, tiền thân là hộ gia đình kinh doanh nông sản
gần 30 năm.
Với khát vọng mang Thương hiệu sản phẩm nông sản
Việt Nam ra thế giới. Mong muốn nâng tầm hình ảnh
Thương hiệu quốc gia. Chúng tôi đội ngũ Orga sứ
mệnh mang đến cho khách hàng các sản phẩm tốt nhất,
phù hợp xu thế và cam kết gắn bó với khách hàng.

Chúng tôi luôn:
Với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, môi trường làm

Xem con người là trung
tâm của mọi hoạt động.

việc mở, năng động, Orga mang đến cho khách hàng

Cam kết về công nghệ

các sản phẩm sáng tạo, phù hợp thị trường và mang
tính ứng dụng cao.
Ngoài kĩ thuật và kinh nghiệm CỦA đội ngũ nhân
viên, Orga tự hào khi được các chuyên gia đầu
ngành trồng trọt, bảo quản, thương hiệu tư vấn.

Cam kết chất lượng với mọi
sản phẩm
Giải quyết vấn đề một cách
sáng tạo.
Hoàn thành công việc với tinh
thần trách nhiệm cao.
Tìm ra sự KHÁC BIỆT phục vụ
khách hàng.

Orga Việt Nam có hệ thống phân phối các loại nông
sản thị trường trong nước tập trung các thành phố
lớn như Hà Nội, TP.HCM. Ngoài ra còn có các kênh
tiêu thụ tại thị trường quốc tế như: Nhật Bản, Hàn
Quốc, các nước châu Âu và sắp tới là Mỹ và Úc, có
liên kết với các nhà máy chế biến nông sản.
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Giới thiệu về ORGA VIETNAM LTD.,CO

ABOUTUS
TẦM NHÌN
Trở thành nhà cung cấp nông sản, dịch vụ về
nông nghiệp, bao bì, bảo quản sau thu hoạch,
chuyên nghiệp trong lĩnh vực TRUYỀN THÔNG,
SỰ KIỆN. Phát triển thành thương hiệu số 1
Đông Nam Á về nông sản trong 5 năm tới.

SỨ MỆNH
Cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng. Những sản phẩm tốt
cho sức khỏe của người sử dụng.
Ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất
kinh doanh.
Sáng tạo cao trong bao bì, mẫu mã, xây dựng
thương hiệu hàng hóa, áp dụng quy trình bảo
quản tốt nhất để bảo đảm giá trị nông sản, xây
dựng hình ảnh thương hiệu Việt bền vững.
Gia tăng không ngừng lợi ích cho khách hàng,
đối tác, xã hội và công ty.
Xây dựng mạng lưới cộng đồng, kết nối thương
hiệu, sáng tạo và cung cấp dịch vụ linh hoạt.
Cam kết phát triển bền vững cùng doanh
nghiệp.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
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Với đội ngũ trẻ năng động, đội ngũ kỹ thuật là những chuyên gia đầu
ngành Nông nghiệp, đối tác là các nhà cung cấp và thu mua lớn, các tổ
chức truyền thông xúc tiến thương mại lớn, chúng tôi luôn sẵn sang đáp
ứng các dịch vụ:
-

Tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản,
hình thành các chuỗi sản xuất bền vững, khép kín.

-

Xây dựng hợp tác chuyển giao vùng trồng, chăn
nuôi, sản xuất nông sản công nghệ cao. Cung cấp
các sản phẩm nông sản công nghệ cao.

-

Lập kế hoạch tài chính, tư vấn thương hiệu.

-

Thiết kế thương hiệu, bao bì, dịch vụ tư vấn xuất
khẩu, bảo quản, xây dựng chiến lược thương hiệu,
quảng bá xúc tiến thương hiệu.

