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VỀ CHÚNG TÔI - ABOUT US
Được thành lập vào năm 2005, công ty chúng tôi chuyên về cung cấp sản 
phẩm và giải pháp chiếu sáng hiệu quả, nhân bản cho các công trình, tối 
ưu lợi ích cho khách hàng đồng thời mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho 
và người sử dụng!

Established in 2005, our company specializes in providing lighting products and 
solutions efficiently, humanizing projects, and optimizing benefits for customs 
while at the same time bringing health and happiness. Blessings and users!

Qua tìm hiểu và nghiên cứu các chủ đầu tư, các chuyên gia thiết kế nội, 
ngoại thất hiện nay đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm được bộ đèn và 
giải pháp chiếu sáng tương xứng với các vật liệu và thiết kế (màu sắc của 
tường, thảm trên sàn, rèm cửa và các nội thất…) phù hợp với ngân sách. 
Điều này thôi thúc đội ngũ nhân sự của MESTAR của chúng tôi tập trung 
nghiên cứu và cải tiến sản phẩm và giải pháp chiếu sáng với mục tiêu 
mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cao cấp và chuyên biệt theo 
từng công trình với mức giá phù hợp.

Through researching and researching investors, experts Interior and exterior 
designers now have to spend a lot of time to find luminaires and projection 
solutions commensurate with the materials and design (colors of walls, carpets 
on the floor, curtains and other furniture…) budget fit. This motivates the staff of 
our MESTAR to focus on research and improvement advancing lighting products 
and solutions with the goal of delivering a premium customer experience and 
specializing in each project with the right price fit.

Với hệ thống kinh doanh rộng khắp, các kỹ sư am hiểu và giàu kinh nghiệm 
của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho các khách hàng sản phẩm 
và giải pháp chiếu sáng chất lượng 5 sao làm nổi bật, tạo sự khác biệt, 
mang lại hiệu quả cho các công trình.

With an extensive business system, knowledgeable engineers and rich 
experience is ready to advise and provide customers with products and 
solutions 5-star quality lighting to highlight, make a difference especially and 
bring efficiency to the projects.

Chúng tôi hiện đang cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu 
chiếu sáng trong nhà, chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng khẩn cấp, hệ thống 
điều khiển và phụ kiện đấu nối đảm bảo một giải pháp đồng bộ cho các 
công trình.

We provide full of products for serving needs of indoor lighting, outdoor lighting, 
emergency lighting, control system and connection accessory to ensure a 
copper solution set for projects.

Trân trọng! (Best regards!)
Đoàn Văn Hà

Chủ tịch (Chairman)
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(BOARD OF MANAGEMENT)

Q.CHỦ TỊCH HĐQT
(CHAIRMAN OF THE BOARD)

CỐ VẤN CAO CẤP PHÁT TRIỂN KD
(BUSINESS DEVELOPMENT SENIOR ADVISOR)

CỐ VẤN KỸ THUẬT & CTV KD
(SENIOR TECHNICAL ADVISOR)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

(VICE PRESIDENT OF FINANCE)

TỔNG QUẢN LÝ
PHỤ TRÁCH KHỐI SẢN PHẨM

(DEPUTY GENERAL MANAGER PRODUCT)

P. TỔNG QUẢN LÝ
PHỤ TRÁCH KHỐI KD-TT

(DEPUTY GENERAL MANAGER - BUSINESS SECTION)

PHÒNG LOGISTICS
(LOGISTICS DEPARTMENT)

Q.Trưởng phòng logistics
(Logistics Manager)

Trưởng phòng mua hàng
(Purchasing Manager)

Trưởng phòng KD
(Business Manager)

Trưởng nhóm KD
(Business team leader)

Sales Admin

Sales Executive

Sales Executive

Sales Executive

Trưởng nhóm Trade MKT
(Trade marketing team leader)

Trưởng nhóm logistics
(Logistics team leader)

Trưởng nhóm mua hàng
(Purchasing team leader)

Chuyên viên mua hàng
(Purchasing Executive)

Quản lí kho
(Inventory management)

Chuyên viên giao nhận
(Forwarding Executive)

Nhà thầu phụ logistics
(Outsource)

PHÒNG MUA HÀNG
(PURCHASING DEPARTMENT)

PHÒNG KINH DOANH
TIẾP THỊ

(BUSINESS DEPARTMENT)

PHÒNG PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM

(PRODUCT DEVELOPMENT
DEPARTMENT)

Q.Trưởng phòng PTSP
(Product development Manager)

Trưởng nhóm PTSP
(Product development

team leader)

Chuyên viên PTSP
(Senior Product
Development)

Nhà thầu phụ PTSP
(Outsource)

Chuyên viên QC
(Quality Control Executive)

Chuyên viên QC
(Quality Control Executive)

CV KT Cao cấp
(Senior Technical)

Chuyên viên Kỹ thuật
(Technical Executive)

Chuyên viên Kỹ thuật
(Technical Executive)

Phụ trách công đoàn
(In charge of the union)

Chuyên viên KT thuế
(Tax Accountant)

Giao nhận, Kỹ thuật
(Forwarding, Technical)

Trưởng nhóm KSCL
(Quality Control Team Leader)

Trưởng nhóm Kỹ thuật
(Technical Team Leader)

Phụ trách ISO
(In charge of ISO)

Kế toán tổng hợp
(General Accountant)

Kế toán
(Accountant)

Q.Trưởng phòng KSCL
(Quality control Manager)

Trưởng phòng Kỹ thuật
(Technical Manager)

Trưởng phòng HC-NS
(Human Resource Manager)

Q.Kế toán trưởng
(Chief Accountant)

Trưởng Văn Phòng Đại Diện
(Head of representative office)

PHÒNG KIỂM SOÁT
 CHẤT LƯỢNG

(QUALITY CONTROL DEPARTMENT)

PHÒNG KỸ THUẬT
(TECHNICAL DEPARTMENT)

PHÒNG HC-NS
(HUMAN RESOURCE DEPARTMENT)

PHÒNG KẾ TOÁN
(ACCOUNTING DEPARTMENT)

VP ĐẠI DIỆN HÀ NỘI
(REPRESENTATIVE OFFICE)

TỔNG QUẢN LÝ
PHỤ TRÁCH KHỐI HCNS-KT

(DEPUTY GENERAL MANAGER
ADMINISTRATIVE PERSONNEL)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(MANAGING DIRECTOR)

Trách nhiệm, quyền hạn (Responsible)
Hỗ trợ (Mentoring)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
COMPANY ORGANIZATION CHART
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Sứ mệnh của MESTAR là giúp các chủ đầu tư các công 
trình làm nổi bật, tạo sự khác biệt và hiệu quả bằng sản 
phẩm và giải pháp chiếu sáng chất lượng
 

MESTAR’s mission is to help project owners highlight, make a 
difference and be effective with 5-star quality lighting products 
and solutions.

Tại MESTAR chúng tôi tin rằng ánh sáng là nguồn năng 
lượng sống cho con người và mọi loài sinh vật tồn tại và 
phát triển. Công nghệ LED kết hợp với hệ sinh thái kết nối 
IoT giúp MESTAR hoàn thành mục tiêu tới năm 2030 trở 
thành Nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp chiếu sáng 
chuẩn 5 sao ở Việt Nam và quốc tế với định hướng tiết 
kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, góp phần 
nâng cao tiện nghi, vẻ đẹp và chất lượng cuộc sống.

At MESTAR we believe that light is the source of life energy 
for humans and all living things to exist and thrive. LED 
technology combined with an IoT connection ecosystem helps 
MESTAR fulfill its goal by 2030 to become a 5-star supplier of 
lighting products and solutions in Vietnam and internationally 
with an energy-saving orientation, Environmentally friendly, 
contributing to improving comfort, beauty and quality of life.
 

SỨ MỆNH - MISSION

TẦM NHÌN - VISION
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI,
VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP
CORE VALUES,
CORPORATE CULTURE

Luôn có mục tiêu rõ ràng, có chiến lược 
và có kế hoạch cụ thể để thực hiện
Always have a clear goal, have a strategy and
have a specific plan to implement

KẾ HOẠCH (PLAN) 

Luôn chủ động thực hiện trong 
mọi công việc
Always take the initiative in all work

CHỦ ĐỘNG (ACTIVE) 

CORE VALUES
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn chịu trách nhiệm 100%
Always take 100% responsibility

TRÁCH NHIỆM (RESPONSIBILITY) 

Dám nghĩ, dám làm khác để có kết 
quả tốt hơn
Dare to think, dare to do differently for
better results

SÁNG TẠO (CREATION) 

Thành thật, lương thiện và thực tế 
trong suy nghĩ và hành động
Honesty and reality in thought and action

CHÂN THÀNH (SINCERELY) 

Sản phẩm, dịch vụ phải đạt tiêu chuẩn 
và thỏa mãn nhu cầu khách hàng
Products and services must meet standards and 
satisfy customer needs

CHẤT LƯỢNG (QUALITY) 

Giữ uy tín như giữ mạng sống của mình
Preserve your reputation like you save your life

UY TÍN (REPUTATION) 
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ĐẠO ĐỨC 
KINH DOANH

CHIA SẺ
CỘNG ĐỒNG

BUSINESS ETHICS

COMMUNITY SHARING

Chúng tôi tôn trọng nguyên tắc: “Lợi ích công bằng - Cạnh 
tranh lành mạnh - Thông tin minh bạch”

We respect the principle:
“Fair interests - Fair competition - Transparent information”

MESTAR luôn ý thức và thực hiện vai trò, trách nhiệm của 
mình với cộng đồng và xã hội bằng các hành động cụ thể 
nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, góp phần 
nâng cao tiện nghi, vẻ đẹp và chất lượng cuộc sống.
Khẩu hiệu của chúng tôi: “Vì sức khỏe đôi mắt, chất lượng 
cuộc sống và hạnh phúc của mỗi gia đình”.

MESTAR is always aware of and fulfills its role and responsibilities 
to the community and society by taking specific actions to save 
energy, protect the environment, and contribute to improving 
comfort, beauty and quality of life. living.
Our slogan: “For eye health, quality of life and happiness of 
each family”.
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
QUALITY POLICY

“Chúng tôi luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng 
nhằm liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ đem lại sự hài lòng tối đa cho 
khách hàng”.

“We always listen to understand the needs and expectations of customers in order 
to continuously improve products and services to bring maximum satisfaction 
to customers.

Về sản phẩm: đầu tư nghiên cứu và cải tiến 
liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng.

About products: invest in research and 
continuous improvement to meet the increasing 
needs of customers.

Con người: không ngừng đào tạo, hỗ trợ và 
khuyến khích toàn thể nhân viên công ty phát 
triển bản thân thông qua phát triển tư duy, kỹ 
năng, nghiệp vụ, tính sáng tạo trong mọi hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của công ty.

People: constantly train, support and encourage 
all employees of the company to develop 
themselves through the development of thinking, 
skills, professionalism, creativity in all production 
and business activities of the company. 

Hệ thống quản lý: Xây dựng và không ngừng 
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2015

Management system: Building and constantly 
improving the quality management system 
according to ISO 9001: 2015

Tuân thủ: cùng với các đối tác, nhà cung 
cấp, chúng tôi cam kết sản phẩm và dịch 
vụ luôn tuân thủ theo các qui định của địa 
phương cũng như các qui định đảm bảo an 
toàn sức khỏe của người sử dụng và môi 
trường của ngành.

Compliance: together with our partners and 
suppliers, we commit that our products and 
services always comply with local regulations 
as well as regulations to ensure the health 
and safety of users and the environment of 
the industry.

Cơ sở chất lượng: coi mức độ hài lòng thông 
qua ý kiến phản hồi của khách hàng là thước 
đo chính về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để 
không ngừng cải tiến trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh và phục vụ của công ty.

Quality basis: consider the level of 
satisfaction through customer feedback as 
the main measure of the quality of products 
and services to continuously improve in the 
process of production, business and service of 
the company.

Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi cam kết:
To achieve the above goal, we commit to:
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PHÒNG KHÁCH

PHÒNG BẾP

PHÒNG NGỦ

DỊCH VỤ - SERVICE

Cung cấp các sản phẩm đèn led và phụ kiện chiếu sáng:
Đèn led trong nhà, đèn led ngoài trời, đèn chỉ dẫn và khẩn cấp, 
bộ điều khiển, phụ kiện.

Provide led products and lighting accessories: 
Indoor led lights, outdoor led lights, indication and emergency lights, 
controllers, accessories.

Hỗ trợ tư vấn thiết kế và tính toán chiếu sáng:
Hỗ trợ tư vấn thiết kế chiếu sáng, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp với ý tưởng chiếu sáng. Hỗ trợ 
tính toán độ rọi, độ đồng đều,.. dựa vào bản vẽ thiết kế bằng phần mềm DIALUX EVO. Mô phỏng 
hiệu ứng chiếu sáng 3D trên DIALUX EVO dựa vào mô hình 3D được cung cấp và file IES. Cung cấp 
các tài liệu kỹ thuật và file IES.

Support design consulting and lighting calculation
Support lighting design consulting, support choosing products suitable for lighting ideas. Support 
calculation of illuminance, uniformity, .. based on design drawings by DIALUX EVO software. Simulate 3D 
lighting effects on DIALUX EVO based on provided 3D model and IES file. Provide technical documents 
and IES files.

Hỗ trợ kỹ thuật về đèn trước, trong và sau khi bán hàng:
Lựa chọn phụ kiện và thiết bị đi kèm phù hợp với sản phẩm chiếu sáng. Cung cấp hướng dẫn lắp 
đặt của sản phẩm. Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật autocad 2D và revit 3D LOD 300. Cung cấp sơ đồ 
nguyên lý  đấu nối thông thường, dimming, DMX,…

Technical support for lights before, during and after the sale:
Selecting accessories and accompanying equipment suitable for lighting products. Provide installation 
instructions of the product. Provide technical drawings autocad 2D and revit 3D LOD 300. Provide 
schematic diagram of common connection, dimming, DMX, etc.

Hỗ trợ kỹ thuật phát sinh trong và sau khi bán hàng:
Khảo sát vị trí và điều kiện lắp đặt sản phẩm để tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp hoặc phương 
pháp lắp đặt sản phẩm phù hợp. Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm và phụ kiện. Khảo sát và xử lý các 
sự cố phát sinh về đèn trong và sau khi bán hàng. Tư vấn và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh 
sau bán hàng.

Technical support arising during and after the sale:
Survey the location and installation conditions of the product to advise on choosing the right product 
or the right method of installing the product. Installation instructions for products and accessories. 
Investigate and handle light problems during and after sales. Consulting and handling technical problems 
arising after sales.
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CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 
KEY PROJECTS

TRONG NƯỚC - DOMESTIC
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HIIVE BINH DUONG

HOTEL & RESORT

City: Binh Duong
Country: Viet Nam
Project type: Hotel
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FUSION CAM RANH
City: Khanh Hoa 
Country: Viet Nam 
Project type: Resort

HOTEL & RESORTHOTEL & RESORT
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KYOCERA HAI PHONG
City: Hai Phong
Country: Viet Nam 
Project type: Factory

INDUSTRIAL

CP FACTORY BEN TRE
City: Ben Tre
Country: Viet Nam 
Project type: Factory

MAGIC VINA FACTORY
City: Long An
Country: Viet Nam 
Project type: Factory
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AEON BINH TAN
City: Ho Chi Minh
Country: Viet Nam
Project type: Commercial Building

COMMERCIAL
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CO-OP MART BINH DUONG
City: Binh Duong
Country: Viet Nam
Project type: Commercial Building

COMMERCIAL

FUSION SAI GON CENTRE
City: Ho Chi Minh
Country: Viet Nam
Project type: Commercial Building
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SUN GRAND CITY FRASER RESIDENCE
City: Ha Noi
Country: Viet Nam
Project type: Residential

City: Ha Noi
Country: Viet Nam 
Project type: Residential

RESIDENTIAL
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TRAN THI LY BRIDGE & ROUNDABOUT DA NANG PEOPLE’S COUNCIL
City: Da Nang
Country: Viet Nam
Project type: Bridge & Roundabout

City: Da Nang
Country: Viet Nam
Project type: People’s Council

PUBLIC SPACE
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TAN DINH CHURCH
City: Ho Chi Minh
Country: Viet Nam
Project type: Church

CULTURE
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QUỐC TẾ - GLOBAL
DUY TAN UNIVERSITY
City: Da Nang
Country: Viet Nam
Project type: University

EDUCATION
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DE HUES MYANMAR KERRY CAMBODIA
Country: Myanmar
Project type: Factory

Country: Cambodia
Project type: Factory
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CHỨNG CHỈ - CERTIFICATE
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