CTY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG
AVIATION HIGH GRADE PLATIC JOINT STOCK (APLACO)

COMPANY

PROFILE

THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty CP Nhựa cao cấp Hàng không (Aplaco) xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác.
Aplaco là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành nhựa Việt Nam với đầy đủ thiết bị và công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ Đức, Italia,
Nhật Bản, Đài Loan…
Chúng tôi đang áp dụng các hệ thống quản lý bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005, tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội SA 8000:2008. Đặc biệt đầu năm 2020, Aplaco sẽ có chứng chỉ
FSSC22000 (Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm) - là công ty sản xuất nhựa đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý này. Cùng với các hệ thống trên,
Aplaco áp dụng chương trình quản lý 5S, Kairen của Nhật Bản.
Về thị trường, chúng tôi tự hào đã xuất khẩu đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm các nước sau: Anh, Pháp, Italia, Hà Lan, Đan Mạch,
Thụy Điển, Mỹ, Úc, SNG, Singapore, Indonesia, Cuba,… Aplaco là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho các hãng hàng không; các công ty chế biến sản xuất thực
phẩm như: Kinh Đô, Vinamilk, Dutch Lady Việt Nam, Hữu Nghị, Hồng Lam, Hải Hà Kotobuki,…Ngoài ra, Aplaco cũng đã cung cấp cho các công ty sản xuất điện, điện
tử, ô tô như Ford Việt Nam, Picenza, Kangaroo…
Theo xu thế của thế giới, từ năm 2016, Aplaco đã nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm bằng nguyên liệu thân thiện môi trường.

Sản phẩm của Aplaco được kiểm định về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để đảm bảo
không chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng (như hàm lượng chì, hàm lượng kim loại nặng,…). Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình sản xuất và có bản
công bố hợp quy cho những sản phẩm của mình.
Chúng tôi đảm bảo rằng Quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của các sản phẩm khi giao dịch với Aplaco.
Chúng tôi xin hân hạnh gửi kèm các thông tin giới thiệu về Aplaco và mong muốn có cơ hội trở thành đối tác lâu dài, đáp ứng các nhu cầu của Quý

khách hàng bằng các cam kết và năng lực của mình.
Xin cảm ơn và trân trọng!
Giám đốc công ty
Tiến sỹ: Lê Sỹ Cảnh

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1989

Xí nghiệp Hóa nhựa cao su
Hàng không được thành lập
theo quyết định số 732/QĐTCHK ngày 4/11/1989 của
Tổng cục Hàng không Dân
dụng Việt Nam

1993

1994

Ngày 20/4/1993 đổi tên
thành Xí nghiệp Nhựa cao
cấp Hàng không theo quyết
định số 747 QĐ/TCCB-LĐ
của Bộ trưởng bộ Giao
thông vận tải

Ngày 21/7/1994 theo Nghị định số
388/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng.
Bộ trưởng bộ GTVT đã ra quyết định
số: 1125/QĐ/TCCB-LĐ thành lập
doanh nghiệp nhà nước với tên gọi
"Công ty Nhựa cao cấp Hàng không"

2005

2006

Từ 01/06/2016, Công ty Nhựa
cao cấp hàng không chính thức
bước vào hoạt động công ty cổ
phần

Ngày 23/9/2005 theo Quyết định số:
3550/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông
vận tải về việc phê duyệt phương
án và chuyển Cty nhựa cao cấp
Hàng không thành Công ty cổ phần
Nhựa cao cấp hàng không

THÔNG TIN CHÍNH THỨC CTY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG
Tên giao dịch: AVIATION HIGH GRADE PLACTIC JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: APLACO
Điện thoại: 02438732470- 02438733179- 02438720839 -Fax: 02438730769
Email: aviationplastic@aplaco.vn - Website: www.aplaco.com.vn

Biểu tượng của Công ty

Địa chỉ: Ngõ 200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội
Địa chỉ: 50 Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02439233413
Văn phòng đại diện tại Australia
Địa chỉ: 1107/172 William Str , Melboume , VIC 3000 Australia
Điện Thoại bàn:03.69424030
Điện thoại di động: 04.3911 68888

Email : damian.aplaco@gmail.com
Chi nhánh TPHCM:
Địa chỉ 1 :Số 124 Đường Hồng hà - Phường 2 - Quận Tân Bình - TPHCM
Địa chỉ 2 : 81/99 Ấp 3 Xuân tới Quế thượng - Huyện Hóc Môn - TPHCM
Email: aviationplastic@aplaco.vn/ Phone: +( 84 ) 2862939988 Fax +( 84 ) 2862939989

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN LĐ

P. Kỹ thuật
cơ khí

P. Chất lượng

PX. Nhựa

PX. Công nghệ
cao

P. Tài chính
kế toán

P. Tổ chức
hành chính

PX. Bao bì
màng mỏng

P. Marketing

Chi nhánh
TP. HCM

P. Kế hoạch

VP Đại diện
tại Úc

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO

Trong mọi hoạt động của mình, Công ty luôn luôn lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ đặt lên hàng đầu. Hiện tại, Công ty đang thực hiện các hệ
thống quản lý bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh
an toàn thực phẩm ISO 22000 và đang hướng đến hệ thống FSSC 22000 (Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm quốc tế), tiêu chuẩn SA 8000,
ngoài ra công ty còn áp dụng chương trình quản lý 5S của Nhật Bản. Các sản phẩm của Công ty luôn có được chất lượng cao và ổn định với giá
bán hợp lý. Nhờ chính sách kinh doanh nhất quán, các sản phẩm của công ty nhanh chóng gianh được niềm tin của khách hàng, đã và đang có
chỗ đứng vững chắc trên thị trường và tiếp tục tăng thị phần trong nước cũng như xuất khẩu. Đây chính là nguyên nhân chính giúp cho công ty
có được tốc độ tăng trưởng, phát triển cao và vững chắc, ngày càng nâng cao đời sống của CBCNV đồng thời không ngừng gia tăng giá trị cho
các cổ đông.

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ
Doanh số
45%
55%

Thị trường trong nước
Thị trường xuất khẩu

38

Xuất khẩu tới 38 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên
toàn thế giới

64
Mạng lưới phân phối
mạnh mẽ tới 64 tỉnh thành
trên toàn quốc

MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH
STT

TÊN NHÀ CUNG ỨNG

NGUYÊN LIỆU CUNG ỨNG

1

Jampoo

Nhựa PP Homo, PP random, GPPS, HIPS, HD, LDPE, LLDPE, màng PVC

2

Sumitomo

PP, HIPS, GPPS, HDPE, LD, LLD và các loại nhựa kỹ thuật

3

BASF

HIPS, GPPS và các loại nhựa kỹ thuật

4

Intraco

LDPE, LLDPE

5

Itochu

PP, HI, GP, LD, LLD

6

Basell

PP

7

Melcher

Foil nhôm

8

Hanchuan

Giấy làm khăn thơm

9

Cty TNHH Toàn Cầu

PVC

10

Lee heng trading

PVC

HÌNH ẢNH ĐỐI TÁC - ĐỐI NGOẠI

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

MỘT SỐ SẢN PHẨM
THÂN THIỆN MÔI
TRƯỜNG
Từ những năm 2016, 2017 Aplaco đã
nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản
phẩm thân thiện với môi trường theo xu thế
của thế giởi. Và đặc biệt, thực hiện chỉ đạo
của Thủ tướng chính phủ về việc phát động
phong trào sản xuất và sử dụng các sản
phẩm thân thiện môi trường, Aplaco đã có
Quyết định thành lập Ban dự án nghiên cứu
ứng dụng nguyên liệu nhựa thân thiện với
môi trường Số 196/QĐ-APLACO để thực
hiện việc sản xuất ngay các sản phẩm

Nguyên liệu sinh học
PLA

Nhựa sinh học

nhằm đáp ứng cho các khách hàng có nhu
cầu. Hiện nay Aplaco đã sản xuất ra các

sản phẩm dao, thìa, dĩa, cốc, khay bằng
nguyên liệu thân thiện môi trường như sau:
www.aplaco.com.vn

100% thành phần sinh
học

Gồm nhựa và các thành phần
sinh học như bột mỳ, vỏ trấu,
bột ngô

Các sản phẩm từ giấy,
bã mía

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA HÀNG XUẤT KHẨU

Bộ sản phẩm dao
thìa dĩa nhựa PS

Bát nhựa PS 300 ml

Bộ sản phẩm dao
thìa dĩa nhựa PP

Đĩa nhựa Oval

Cốc nhựa PS, PP các màu

Khay nhựa PS, PP

Đĩa nhựa tròn PS

Bát tròn nhựa PS

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG

Bộ khay bamboo

Hộp nhôm

Khay nhiều màu

Kẹp khăn ăn

Bộ khay VNA

Dao, dĩa, giấy

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG

Khăn thơm

Cốc trong

Giấy

Dây niêm phong

Dao, thìa, dĩa nhựa

Que khuấy

MỘT SỐ SẢN PHẨM BAO BÌ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

Hộp Microwave

Khay bánh PET, PS, PP

Hộp nhựa PET đựng kẹo

Cốc in

Khay dĩa, nắp mỳ

Hũ HDPE

Hộp nhựa PS

Nắp sữa, muỗng sữa

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NGÀNH HÀNG CÔNG NGHIỆP
Các loại khay đựng linh kiện điện tử

Sản phẩm công nghiệp ô tô, xe máy

MỘT SỐ SẢN PHẨM GIA DỤNG

Chậu hoa

Giấy

Rổ nhựa

Rổ nhựa gấp

Móc treo quần áo

Lược

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ

