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PROFILE

A.Thành lập và mục đích

-Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch 
vụ Phú Gia Khang ra đời năm 2011 với 

mục tiêu có thể giúp cho mọi nhà thiết kế 
có thể thực hiện tốt nhất dự án của mình, 
đồng thời chúng tôi là những người tiên 

phong cho phong trào “Người Việt ưu tiên 
dùng hàng Việt”.

-Vài lý do để các nhà thiết kế cần đến 
chúng tôi như họ cần tìm những mẫu đèn 

mới, những mẫu đèn phù hợp, họ cần 
người hổ trợ tư vấn về những mặt hàng đèn 

trang trí mà họ chưa từng làm việc qua. 
Chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội đó và càng 

ngày càng cố gắng để phát triển nhiều hơn, 
sáng tạo nhiều hơn và luôn tôn trọng khách 
và trân trọng những tình yêu thương, sự tin 

tưởng của khách hàng đối với chúng tôi.

B.Tư cách pháp nhân

-Tên công ty: Công ty Cổ phần chiếu sáng 
Thương mại Phú Gia Khang

-Địa chỉ văn phòng: 298 Tô Hiến Thành, 
P.15, Q.10, TP.HCM
-Tel: 0906.251.863

-Website: https://pgklighting.com
-E-mail: pgklighting@gmail.com

I.GIỚI THIỆU



-Phú Gia Khang chuyên cung cấp các mẫu đèn trang trí cho các dự án lớn và nhỏ như nhà 
ở, căn hộ, nhà hàng, quán bar, siêu thị, văn phòng,…
-Khả năng của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng thực hiện tất cả ý tưởng về thiết kế. Chúng 
tôi có thể cung cấp cho bạn 90% các mẫu đèn mà bạn yêu cầu. Khi đã là khách hàng của 
Phú Gia Khang, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn làm mọi cách để hoàn dự án của mình.
-Các sản phẩm Phú Gia Khang có thể hỗ trợ bạn:
-Thế mạnh của Phú Gia Khang là có thể làm, chỉnh sửa kích thước tùy ý theo thiết kế của 
khách hàng. Chúng tôi tin rằng thế mạnh của chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng.

Sản phẩm và dịch vụ

Đèn cây Đèn thả Đèn bàn

Đèn chùmĐèn tường

Đèn ĐồngĐèn áp trần LED profile

Đèn sảnh



II. ĐỐI TÁC 
 TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH
   TIÊU BIỂU



Dự ÁN ECO GREEN SAIGON
(Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM)



ĐÈN THÔNG TẦNG CỬA HÀNG PNJ NEXT 
(196 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Q.1, TP.HCM)



DỰ ÁN SAIGON CENTER RESTAURENT
(Tầng 28, 29 tòa nhà Saigon Center, 

65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)



VĂN PHÒNG ITL
(Tầng 25 tòa nhà Saigon Center, 

65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)



Tập Đoàn Hưng Thịnh
Nha Trang



THE SONG 
VUNG TAU



LAI RESTAURANT
SÀI GÒN CENTER-67 LÊ LỢI



GERMAN HOUSE
SKY XX- Tầng 20

TÒA NHÀ ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC
 33 LÊ DUẨN

T



CÔNG TRÌNH PENHOUSE Q2
KINGSMEN



CÔNG TRÌNH PHÚ QUỐC
PHỤC HƯNG



CÔNG TRÌNH PHAN THIẾT
Novaworld - Novahill



CÔNG TRÌNH HỒ TRÀM
Novaland
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