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    Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại quốc tế Anh Tú được thành lập 

năm 2015 bởi đội ngũ những người trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê khởi 

nghiệp. Từ những ngày đầu thành lập, dù đối diện với nhiều khó khăn và thách 

thức, công ty đã không ngừng đổi mới vươn lên. Sau nhiều lần tinh chỉnh nhằm 

tìm kiếm mô hình kinh doanh phù hợp, đến năm 2017, công ty đã có bước phát 

triển vượt bậc với sự ra đời của một dòng sản phẩm hoàn toàn mới lạ và độc 

đáo. 

    Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại quốc tế Anh Tú tự hào trở thành 

đơn vị đầu tiên ở Việt Nam phát triển và phấn phối sản phẩm bảng gỗ quảng bá 

thương hiệu cho các đơn vị kinh doanh, cửa hàng online - Bảng gỗ Kabi Decor. 

    Hàng triệu người dùng đã biết tới và hàng ngàn sản phẩm Bảng gỗ Kabi đã 

được bán ra trên toàn quốc. Công ty đã được các tổ chức kinh tế, truyền thông 

vinh danh là một trong những công ty Việt Nam khởi nghiệp thành công trong 

những năm gần đây 

    

    Sau những tiếng vang ban đầu, thương hiệu gỗ Kabi Decor tiếp tục mở rộng 

danh mục sản phẩm thông qua rất nhiều nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện. Với 

tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, Kabi Decor luôn xem mỗi sản phẩm là một 

tác phẩm nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc và tỉ mỉ. Mặt hàng khay thớt trang 

trí, đồ chơi gỗ dành cho trẻ em và các sản phẩm gỗ trang trí khác với nhiều mẫu 

mã, thiết kế sáng tạo đã lần lượt ra mắt.

    Không chỉ dừng lại ở đó, “Mục tiêu của chúng tôi là đưa những sản phẩm tuyệt 

vời của Kabi Decor tới tay người tiêu dùng khắp thế giới, cũng như đóng góp cho 

sự lớn mạnh của Ngành Công nghiệp Gỗ Việt Nam trên trường quốc tế.”, Ông 

Ngọc Anh, đại diện của Kabi Decor chia sẻ. Đến nay, sản phẩm của Kabi Decor 

đã có có mặt trên khắp cả nước, đồng thời, bắt đầu được xuất khẩu sang Mỹ 

và Canada.

VỀ CHÚNG TÔI
THƯƠNG HIỆU GỖ KABI DECOR

LE NGOC ANH
Phó tổng giám đốc
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Thành lập công ty Công 
nghệ và Thương mại quốc tế 
Anh Tú

Phát triển và ra mắt Thương 
hiệu gỗ Kabi Decor

Hợp tác đào tạo với Đại học 
Quản lý Singapore, Đại học 
Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội

Mở rộng quy mô sản xuất. 
Phát triển thị trường nội địa

Đẩy mạnh xuất khẩu. Phát 
triển thị trường quốc tế



QUY MÔ SẢN XUẤT
&

NGUỒN NHÂN LỰC
Được đầu tư trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại như: Máy cắt CNC, Máy in 
UV, Máy cắt Laser, Máy chà nhám, Máy cắt và bào gỗ tự động, Hệ thống phun sơn 
an toàn tự động, v.v, Kabi Decor luôn tự tin đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm tốt 
nhất.

Công ty đang hoạt động dưới sự dẫn dắt, điều hành của Ban lãnh đạo bao gồm: 

Ông Hoàng Chí Giám Đốc Sản xuất. Tiến sĩ Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Tula, Nga.

Ông Ngọc Anh Giám Đốc Kinh doanh. Lãnh đạo JCI Hà Nội Liên đoàn Lãnh đạo và 

Doanh Nhân Trẻ Thế Giới.

Ông Việt Tú Nhà sáng lập Kinh doanh của Kabi Decor.

Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm “chinh chiến” trên 

thương trường, Ban lãnh đạo luôn là đầu tàu vững chắc dẫn dắt công ty suốt thời gian 

qua.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân lực trẻ, có kĩ năng tốt và giàu kinh nghiệm cũng là một điểm 

mạnh của Kabi Decor: 

15 nhân viên văn phòng, trực thuộc các bộ phận: Marketing, Bán hàng, Thiết kế, Kế 

toán.

20 công nhân tại nhà máy sản xuất.





Tạo những sản phẩm dán nhãn “made of Vietnam” chất lượng cao, độc đáo và tinh tế.

Đưa Ngành công nghiệp Gỗ trang trí của Việt Nam vươn xa và tạo sức ảnh hưởng trên 

thị trường trong và ngoài nước.

Xây dựng Kabi Decor trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về khay thớt gỗ trang trí

Trở thành đơn vị xuất khẩu uy tín các sản phẩm gỗ trang trí, đồ chơi trẻ em ra thị trường 

Âu-Mỹ

SỨ MỆNH:

MỤC TIÊU:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

SÁNG TẠO

ĐẶT CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM
CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

UY TÍN - MINH BẠCH - TRUNG THỰC
- THẲNG THẮN

TIÊN PHONG



PRODUCTION SCALE & HUMAN RESOURCES
DANH MỤC SẢN PHẨM



KHAY
THỚT
GỖ



Khay thớt gỗ Kabi là dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, làm từ gỗ nguyên 

khối nhập khẩu. 4 loại nguyên loại chính đang đươc sử dụng là: óc chó, dẻ gai, tần 

bì, và đặc biệt là tre thế mạnh đặc biệt nổi trội của Việt Nam. Các sản phẩm được 

thiết kế đa dạng mẫu mã, phục vụ nhu cầu trang trí.

Được trau chuốt bởi đôi bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề, mỗi sản phẩm 

Khay thớt gỗ Kabi là một tác phẩm nghệ thuật kết tinh từ tinh hoa nghề mộc. Sản 

phẩm có vân gỗ tự nhiên nguyên bản, cực bền, không sợ rơi vỡ, lớp sơn phủ an 

toàn với chứng chỉ FDA , Sản phẩm tuân thủ đúng quy trình sản xuất nghiêm ngặt 

12 bước: sấy nóng, sấy lạnh, xử lý chống nước, chống mối mọt, cong vênh, nấm 

mốc..v.v. Với những gì làm được, chúng tôi tự hào rằng Khay thớt gỗ Kabi Decor là 

sản phẩm có chất lượng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay.



Khay thớt gỗ Kabi đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhà hàng, quán cà phê, nhà ở.

Sản phẩm rất thích hợp dùng làm quà tặng, sử dụng trong các buổi tiệc gia đình, các 

buổi cắm trại cùng bạn bè, quà tặng tân gia, cưới hỏi, các dịp lễ Tạ ơn, lễ Phục sinh, 

Giáng sinh, v.v

Chứng chỉ FDA cho lớp phủ bề mặt sản phẩm.





TRANH
CỔ ĐỘNG
GỖ



Tất cả bảng biển gỗ trang trí đều được thiết kế và sản xuất chuyên biệt theo nhu 

cầu của khách hàng với mức giá hợp lý.

Bảng hiệu gỗ, bảng menu gỗ mộc mạc, thân thiện với môi trường, dành cho các 

cửa hàng online, nhà hàng, quán cà phê Với bảng hiệu gỗ Kabi, bạn nhất định sẽ 

để lại ấn tượng tốt với khách hàng khi ghé qua cửa hàng của bạn.

Tranh gỗ trang trí, tranh động lực với thiết kế đa dạng, tạo nên không gian nghệ 

thuật thú vị, bắt mắt, mang đậm màu sắc cá nhân cho không gian sinh sống và 

làm việc của bạn.





Đèn gỗ trang trí, con vật gỗ , ghép hình gỗ cắt laser, khay đựng trứng gỗ, đồ gỗ cắt laser 

trang trí Giáng sinh, v.v





ĐỒ 
CHƠI 
GỖ

Lego gỗ:  Thành phần 100% làm từ gỗ thông, an toàn, không độc hại, hỗ trợ kích 

thích trí não bé phát triển. Sản phẩm được sản xuất chuẩn 100% chất lượng cơ 

học, gia công tinh xảo, độc đáo và hiếm có trên thị trường

Bàn bi búng gỗ, Bộ Sudoku gỗ : Dòng sản phẩm đồ chơi phát triển trí não hoặc 

đối kháng hấp dẫn, trò tiêu khiển giải toả căng thẳng vô cùng hiệu quả trong gia 

đình, công sở.



Bàn bi búng gỗ

Bộ Sudoku gỗ:

Lego gỗ:



DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 
SÁNG KIẾN MỚI

Little Shark là sản phẩm giáo dục hiện đại, công cụ rèn luyện tính kỷ luật và tự giác, 

hình thành thói quen tốt cho bé ngay từ nhỏ. Đây kết quả quá trình nghiên cứu và 

ứng dụng phương pháp Montessori vào giáo dục sớm với tinh thần dạy bé tự lập - 

tự giác - tự chịu trách nhiệm.

Có Bảng bé tự lập Little Shark, Bố Mẹ sẽ dễ dàng rèn luyện những thói quen tốt 

trong cuộc sống hàng ngày cho con:

- Rèn luyện tính chủ động trong sinh hoạt cá nhân, làm việc nhà giúp bố mẹ với 

thái độ tích cực, vui vẻ 

- Rèn luyện sự khéo léo trong quá trình làm việc nhà, tăng khả năng vận động 

- Hướng dẫn bé cách lên kế hoạch, quản lý thời gian 

- Hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại



Từ tình yêu trẻ em, các bà mẹ tại xưởng gỗ Kabi đã kết hợp cùng bác sĩ đầu ngành 

tại viện Phụ Sản Trung ương để làm ra  món quà ý nghĩa ghi lại quá trình phát triển 

của con mình - sản phẩm Newborn Diary. Đây là cuốn nhật ký ghi lại quá trình phát 

triển trong một năm đầu của bé, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang giúp Ba Mẹ 

lên kế hoạch chăm sóc bé tốt nhất ở từng thời điểm, giúp bé vượt qua những khó 

khăn trong giai đoạn đầu đời.

Sản phẩm giúp theo dõi:

- Chiều cao, cân nặng, sức khỏe 

- Kỹ năng phát triển 

- Lịch tiêm chủng

- Lịch trình Wonder Week của 

Với sản phẩm sáng tạo này, Newborn Diary đã được vinh danh trên sóng truyền 

hình và đài phát thanh quốc gia Việt Nam (VOV) nhằm cổ vũ tinh thần khởi nghiệp.



Các sản phẩm gỗ xinh xắn, chất lượng, tạo không gian sinh hoạt thú vị và vui vẻ hơn 

mỗi ngày. Lót ly, hộp gỗ, bát gỗ, muỗng gỗ, v.v

ĐỖ GỖ GIA DỤNG





HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Trong những năm qua, Kabi Decor đã không ngừng vươn xa với nhiều hoạt động 

hợp tác cùng phát triển.

Hỗ trợ đào tạo sinh viên cùng Đại học FPT, Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội và đặc 

biệt là đại học Đại học Quản lý Singapore.

Tham gia các sự kiện quảng bá thương mại, Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ 

công mỹ nghệ Hà Nội, Sự kiện Thương Mại Điện Tử, v.v.

Hiện tại, nhằm mở rộng quy mô sản xuất và phân phối của công ty, chúng tôi cũng 

đang tìm kiếm thêm các nguồn lực hỗ trợ về:

Vốn từ các nhà đầu tư để đầu tư công nghệ, mở rộng nhà xưởng.

Cơ hội xuất khẩu trực tiếp sản phẩm gỗ ra nước ngoài.

Nguồn nhân lực chất lượng cao.



THÔNG TIN LIÊN LẠC
Công ty cổ phần công nghệ và thương mại quốc tế Anh Tú 
Văn phòng: Số 10, Vinaconex 2, Ngõ 67 Phùng Khoang, P.Trung Văn,

Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Nhà máy: Ngõ 21 Chùa Thông, P. Sơn Lộc, H. Sơn Tây, Hà Nội 

Website: kabidecor.com

Email: kabi.decor@gmail.com 

Hotline: ( + 84) 917 096 296


