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         TẦM NHÌN

Trở thành công ty kinh doanh thép, vật liệu xây dựng và phụ kiện xây dựng hàng đầu Việt 
Nam và khu vực.

            SỨ MỆNH & CAM KẾT

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp góp phần cải tiến theo hướng hiện đại và 
an toàn cho ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam. 

Mang đến những lợi ích thiết thực cho cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TOWARDS A SAFER LIFE
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VĂN HÓA CÔNG TY

            CHÍNH TRỰC

Chúng tôi quan niệm sự chính trực là yếu tố tiền đề để xây dựng nên uy tín của doanh 
nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn nghĩ đúng, làm đúng và chịu trách nhiệm cho những gì 
chúng tôi cam kết. Sự chính trực không những là kim chỉ nam cho các hoạt động của 
doanh nghiệp mà còn là nền tảng cho mọi thái độ và hành xử của mỗi cá nhân tại QH 
Plus.

            SÁNG TẠO

Ý thức được yếu tố sáng tạo chính là nguồn năng lượng thiết yếu để thúc đẩy sự phát 
triển bền vững cho doanh nghiệp, tại QH Plus, chúng tôi liên tục cải tiến chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và cơ chế quản lý, điều hành doanh nghiệp thông qua việc thường xuyên 
trao đổi, chia sẻ ý kiến trực tiếp với nhau và cung ứng những nguồn lực cần thiết để mọi 
thành viên có thể nuôi dưỡng, phát triển và thực hiện ý tưởng của mình.

            ĐAM MÊ

Chúng tôi thấu hiểu rằng chính sự đam mê là nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc mỗi 
thành viên tại QH Plus hăng say cống hiến hết mình trong công việc. Với mỗi nhiệm vụ 
được giao phó, các thành viên của QH Plus luôn hoàn thành bằng cả tâm huyết và tinh 
thần trách nhiệm của mình.

            QUAN TÂM

Không chỉ quan tâm việc nghiên cứu, phát triển những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng, chúng tôi còn dành sự quan tâm, giúp đỡ đến đồng nghiệp, xây dựng QH 
Plus thành ngôi nhà thứ hai của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi xác định sự phát triển của 
doanh nghiệp phải song hành cùng sự phát triển của cộng đồng và môi trường tự nhiên 
xung quanh.
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2006 2014
02 - 2006 08 - 2009 11 - 2009 03 - 2012 04 - 2013 09 - 2013

Thành lập Công ty TNHH TM Thép 
Quang Hưng

Chuyển trụ sở chính & đầu tư nhà máy tại
KCN Tân Tạo

3A/8 Ấp 3, xã Phạm Văn Hai,
huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Lô 11, đường Nước Lên, 
KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM

Diện tích 500 m2

Diện tích 7.500 m2

Hoàn thành đầu tư Công ty Cổ phần 
Công Nghiệp QH Plus

Đường N1, KCN Dệt May Nhơn Trạch,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Diện tích 44.816 m2

Đổi tên Công ty TNHH TM Thép
Quang Hưng thành Công Ty Cổ phần
QH Plus và chuyển văn phòng
điều hành Tổng Công ty về quận 7,
Tp.HCM

R1-34, đường Hưng Gia 5, phường
Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

Diện tích 600 m2

Đầu tư Showroom Trần Đại Nghĩa

A3/19 đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên,
huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Diện tích 3.099 m2

Thành lập QH Plus Nhật Bản

Lầu 3, 22-14, 1-Chome, Kitahorie,
Osaka, 550-0014, Nhật Bản

Diện tích 100 m2

Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
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CÔNG TY CP 
QH PLUS

CÔNG TY CP
CÔNG NGHIỆP

QH PLUS

QH PLUS
NHẬT BẢN

NHÀ MÁY 
TÂN TẠO

SHOWROOM
TRẦN ĐẠI NGHĨA

• Quản lý các đơn vị thành viên
• Điều hành hoạt động xuất nhập khẩu
• Điều hành hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng & phụ kiện xây dựng
• Cung cấp dịch vụ gia công thép, xi mạ và cho thuê kho bãi
• Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công lắp đặt

• Sản xuất phụ kiện nâng, hạ, kết nối cho ngành công nghiệp xây dựng
• Sản xuất thép kết cấu và lưới thép hàn, thép tấm định hình
• Gia công thép tấm cuộn cán nguội, mạ kẽm, mạ điện chất lượng cao
• Gia công cắt, uốn, bẻ thép cây và thép dây trong xây dựng
• Gia công xi mạ điện phân và sơn phủ bề mặt thép
• Dịch vụ cho thuê kho bãi

• Điều hành hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản
• Tìm nguồn cung cấp nguyên liệu và nguồn tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Nhật
• Thúc đẩy mở rộng kinh doanh ở thị trường quốc tế

• Kinh doanh các loại thép tấm, cuộn cán nóng
• Gia công cắt và xả băng thép cuộn cán nóng
• Dịch vụ cho thuê kho, bãi

• Trưng bày sản phẩm chính của công ty
• Kinh doanh bán lẻ
• Kho hàng phân phối sản phẩm phụ kiện xây dựng

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Với niềm tin của Quý Khách Hàng đã đặt vào QH Plus suốt những năm qua, chúng tôi thấy mình cần phải 
nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cung cấp được những sản phẩm, giải pháp xây dựng an toàn hơn, quy trình 
đơn giản hơn, bền bỉ hơn và tiết kiệm hơn cho Quý Khách Hàng. Tất cả các sản phẩm của QH Plus, dù là 
sản phẩm thép hay các sản phẩm phụ kiện xây dựng, trang trí nội thất, dịch vụ đã và đang được QH Plus 
phát triển, đều mang giá trị chung là để góp phần cải tiến ngành xây dựng Việt Nam theo hướng hiện đại và 
an toàn hơn. Chúng tôi xem đó là sứ mệnh mà QH Plus phải làm được trong từng sản phẩm và dịch vụ trên 
hành trình phát triển của công ty.

QH Plus thực sự tự hào vì đã có cơ hội được hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp và đầy năng lực như 
các bạn. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của QH Plus hôm nay và những thành công trong mối quan hệ hợp 
tác bền chặt của chúng ta phần lớn có được nhờ vào những giá trị tiền đề được xây dựng bằng chính lòng 
chính trực, sự uy tín và tôn trọng lẫn nhau.  QH Plus hy vọng cùng các đối tác góp tay vào xây dựng một nền 
công nghiệp sản xuất và xây dựng phát triển, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

QH Plus gửi lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể Thành Viên QH Plus đã đồng cam cộng khổ, đã nỗ lực từng 
ngày và đã ý thức trong mỗi việc làm để chúng ta gặt hái được những thành công bước đầu như hôm nay. 
Mỗi cố gắng, mỗi sáng kiến, mỗi sự tận tụy của các bạn vẫn đang được QH Plus ghi nhận. Với sự mong đợi 
và yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, bên cạnh sự chính trực và quan tâm, QH Plus đòi hỏi ở các 
bạn sự sáng tạo, tràn đầy đam mê và quyết tâm cải tiến mạnh mẽ hơn nữa. QH Plus hoan nghênh mọi sáng 
tạo và cải tiến vì khi dừng lại không sáng tạo nữa là lúc chúng ta tự từ chối cơ hội để làm thỏa mãn khách 
hàng và phát triển lớn mạnh hơn. Điều cuối cùng, QH Plus khẳng định rằng sự phát triển của toàn thể thành 
viên QH Plus sẽ là nguồn năng lượng thúc đẩy sự phát triển của công ty. Chính các bạn là nhân tố góp phần 
xây dựng thương hiệu QH Plus có một bản sắc riêng và trường tồn.

Kính chúc thành công,

                                                               
                                                                                                                             Tổng Giám đốc                                                                                 

Kính gửi Quý Khách Hàng và Thành Viên QH Plus,

8 năm trôi qua kể từ ngày thành lập công ty thép Quang Hưng đến xây dựng 
một thương hiệu QH Plus uy tín trong ngành thép, phụ kiện xây dựng và vật 
dụng trang trí nội thất như hiện nay, chúng tôi luôn tâm niệm đấy là sự đóng 
góp của tất cả mọi người và luôn biết ơn vì điều ấy.

Nguyễn Quang Huy

THÔNG ĐIỆP  
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SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Không chỉ dừng lại ở việc là công ty hàng đầu Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh thép, QH Plus chú trọng đầu 
tư chiều sâu sang nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác thuộc ngành xây dựng và vật liệu trang trí nội, ngoại 
thất. Ở mọi ngành hàng, chúng tôi luôn tâm niệm và tuân thủ theo triết lý sản phẩm, cung cấp những giải 
pháp cải tiến, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho con người và công trình xây dựng. Để QH Plus luôn song hành 
cùng mục tiêu này, chúng tôi tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và liên tục cập nhật đổi 
mới công nghệ, cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, chúng tôi đồng thời tập trung bước đầu vào công tác nghiên 
cứu và phát triển (R & D) nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày càng cao cho mỗi sản phẩm, dịch vụ mà 
QH Plus cung cấp.

DỊCH VỤ GIA CÔNG 
THÉP 

CUỘN, TẤM

GIA CÔNG 
THÉP

CÂY, DÂY

VẬT LIỆU
XÂY DỰNG THÉP

CUỘN, TẤM
THÉP 

KẾT CẤU
THÉP

CÂY, DÂY
LƯỚI THÉP

HÀN 
NỘI, NGOẠI

THẤT

PHỤ KIỆN
XÂY DỰNG GIẢI PHÁP

NÂNG CẨU
CẤU KIỆN
BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP
TREO ĐỠ 

HỆ TRẦN M&E

GIẢI PHÁP KẾT NỐI 
& NÂNG CẨU

CẤU KIỆN 
BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP 
KẾT NỐI
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QH PLUS 
Sản Phẩm & Dịch Vụ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm thép, hiện nay QH Plus 
còn cung cấp cho khách hàng thêm nhiều loại vật liệu xây dựng 
khác như các sản phẩm chế tạo từ thép (lưới thép hàn, nhà thép 
tiền chế, kết cấu thép, v.v…) và vật liệu hoàn thiện cho hệ thống 
sàn, tường công trình.

Vật Liệu Xây Dựng
Phụ Kiện Xây Dựng
Dịch Vụ

FLAT STEEL
CONRETE 
ACCESSORIES

GIẢI PHÁP KẾT NỐI

STEEL 
FABRICATION

COIL 
PROCCESING
CENTER

BAR 
PROCCESING
CENTER

COATING 
SERVICE

CONTRACTOR

LONG STEEL

WELDED
MESH 

FLOOR & WALL 
SYSTEMS

THÉP CUỘN,
TẤM

GIẢI PHÁP
NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP
KẾT NỐI & NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

PHỤ KIỆN
KHÁC

THÉP
KẾT CẤU

XI MẠ,
ĐIỆN PHÂN,
NHÚNG NÓNG

GIA CÔNG
THÉP TẤM,
CUỘN

GIA CÔNG
THÉP CÂY,
DÂY

CONTRACTOR

THÉP CÂY,
DÂY

LƯỚI THÉP
HÀN

NỘI, NGOẠI
THẤT

GIẢI PHÁPTREO ĐỠ 
HỆ TRẦN M&E

QH Plus kinh doanh nhiều chủng loại thép khác nhau, được sản xuất bởi nhiều đối tác uy tín ở Việt Nam, Hàn 
Quốc, Nhật Bản,...đảm bảo được nguồn cung cấp ổn định, với một giá cả cạnh tranh nhất và chất lượng đạt 
chuẩn quốc tế như JIS, ASTM.

THÉP

1. Thép cán nóng (HRC, HRP, HRCP)
2. Thép cán nguội (CR, GA, EG)
3. Thép lá mạ kẽm, nhôm, crôm, thiếc (GI, GL TFS, ETP)
4. Thép mạ màu (PPGI, PPCR, PPGL)

Thép tấm, cuộnFLAT STEEL
CONRETE 
ACCESSORIES

GIẢI PHÁP KẾT NỐI

STEEL 
FABRICATION

COIL 
PROCCESING
CENTER

BAR 
PROCCESING
CENTER

COATING 
SERVICE

CONTRACTOR

LONG STEEL

WELDED
MESH 

FLOOR & WALL 
SYSTEMS

THÉP CUỘN,
TẤM

GIẢI PHÁP
NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP
KẾT NỐI & NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

PHỤ KIỆN
KHÁC

THÉP
KẾT CẤU

XI MẠ,
ĐIỆN PHÂN,
NHÚNG NÓNG

GIA CÔNG
THÉP TẤM,
CUỘN

GIA CÔNG
THÉP CÂY,
DÂY

CONTRACTOR

THÉP CÂY,
DÂY

LƯỚI THÉP
HÀN

NỘI, NGOẠI
THẤT

GIẢI PHÁPTREO ĐỠ 
HỆ TRẦN M&E
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LƯỚI THÉP HÀN

Lưới thép hàn của QH Plus được sản xuất dựa trên công nghệ 
hàn tiếp điểm điện cực nóng chảy kết hợp với áp lực, không làm 
ảnh hưởng đến cường độ và tiết diện chịu lực của thép.

• Đảm bảo tính đồng nhất và chính xác của ô lưới thép
• Tránh hao hụt, thất thoát vật liệu tại công trường
• Thay thế cách buộc nối bằng dây thép thông thường, rút ngắn 
thời gian thi công
• Giảm thiểu chi phí lao động và giám sát tại công trường
• Nâng cao khả năng chống nứt của bê tông

Ngoài ra, QH Plus còn cung cấp cho khách hàng những phụ kiện 
hỗ trợ thao tác kê đỡ cốt thép, giúp định vị cốt thép chính xác hơn 
trong bê tông.

Lưới thép hàn

1. Máy hàn lưới thép
2. Chân đỡ thép bằng bê tông
3. Chân đỡ thép bằng thép
4. Chân đỡ thép bằng nhựa

Thép cây, dây

FLAT STEEL
CONRETE 
ACCESSORIES

GIẢI PHÁP KẾT NỐI

STEEL 
FABRICATION

COIL 
PROCCESING
CENTER

BAR 
PROCCESING
CENTER

COATING 
SERVICE

CONTRACTOR

LONG STEEL

WELDED
MESH 

FLOOR & WALL 
SYSTEMS

THÉP CUỘN,
TẤM

GIẢI PHÁP
NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP
KẾT NỐI & NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

PHỤ KIỆN
KHÁC

THÉP
KẾT CẤU

XI MẠ,
ĐIỆN PHÂN,
NHÚNG NÓNG

GIA CÔNG
THÉP TẤM,
CUỘN

GIA CÔNG
THÉP CÂY,
DÂY

CONTRACTOR

THÉP CÂY,
DÂY

LƯỚI THÉP
HÀN

NỘI, NGOẠI
THẤT

GIẢI PHÁPTREO ĐỠ 
HỆ TRẦN M&E

1. Thép tròn (RB)
2. Thép thanh vằn (DBAR)
3. Thép dây (WR)

4. Thép hình H 
5. Thép hình I
6. Thép hình V

7. Thép hình U
8. Thép hình L
9. Thép ray

10. Thép ống hộp đen, mạ kẽm
11. Thép ống tròn đen, mạ kẽm
12. Xà gồ thép

2

1

3

4
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QH Plus sản xuất các sản phẩm kết cấu thép theo yêu cầu của khách hàng như nhà xưởng công nghiệp, nhà 
cao tầng và các kết cấu theo mục đích sử dụng riêng.

• Thời gian xây dựng công trình ngắn
• Bước nhịp dài giúp tăng diện tích sử dụng
• Công trình bền vững, an toàn trong quá trình sử dụng
• Việc mở rộng, tu bổ công trình linh hoạt, dễ dàng
• Vật liệu có thể được tái sử dụng

THÉP KẾT CẤU

Hoàn thiện, mỹ thuật hóa không gian sống và làm việc luôn là nhu cầu của mọi người dùng. Nắm bắt được 
tâm lý đó, QH Plus luôn cải tiến để đồng hành cùng khách hàng, cung cấp cho khách hàng các dòng sản 
phẩm đa dạng, hiện đại và thân thiện môi trường với sự tiện ích và tính thẩm mỹ cao nhất. 

Giải pháp lát sàn trong nhà Giải pháp lát sàn ngoài trời Giải pháp trang trí tường

VẬT LIỆU TRANG TRÍ NỘI, NGOẠI THẤT

BRING IDEAS...

...TO REALITY
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PHỤ KIỆN XÂY DỰNG 

Với mong muốn góp phần cải tiến và phát triển ngành xây dựng Việt 
Nam theo hướng hiện đại và an toàn, QH Plus vẫn luôn nỗ lực tìm 
kiếm và học tập để đem đến cho khách hàng giải pháp mới, ý tưởng 
mới có giá trị thực tiễn nhất.
 
• Nâng cao sự an toàn
• Tiết kiệm chi phí
• Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế
• Rút ngắn thời gian thi công
• Đơn giản quy trình thi công

PO insert

Móc cẩu

Nâng khối bê tông bằng sản 
phẩm D Anchor

D Anchor

Ống nối thép Lưới thép hàn

FLAT STEEL
CONRETE 
ACCESSORIES

GIẢI PHÁP KẾT NỐI

STEEL 
FABRICATION

COIL 
PROCCESING
CENTER

BAR 
PROCCESING
CENTER

COATING 
SERVICE

CONTRACTOR

LONG STEEL

WELDED
MESH 

FLOOR & WALL 
SYSTEMS

THÉP CUỘN,
TẤM

GIẢI PHÁP
NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP
KẾT NỐI & NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

PHỤ KIỆN
KHÁC

THÉP
KẾT CẤU

XI MẠ,
ĐIỆN PHÂN,
NHÚNG NÓNG

GIA CÔNG
THÉP TẤM,
CUỘN

GIA CÔNG
THÉP CÂY,
DÂY

CONTRACTOR

THÉP CÂY,
DÂY

LƯỚI THÉP
HÀN

NỘI, NGOẠI
THẤT

GIẢI PHÁPTREO ĐỠ 
HỆ TRẦN M&E

QH PLUS 
Sản Phẩm & Dịch Vụ

Vật Liệu Xây Dựng
Phụ Kiện Xây Dựng
Dịch Vụ

Nhận thấy những rủi ro tiềm ẩn trong các thao tác nâng hạ và kết nối bê tông theo cách làm hiện tại ở Việt 
Nam, QH Plus đã tiếp nhận dây chuyền, công nghệ từ các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Đức để tùy 
chỉnh và phát triển nên một giải pháp mới phù hợp với nhu cầu an toàn cho con người của thị trường trong 
nước.

Ngoài ra, QH Plus còn cung cấp nhiều giải pháp ưu việt hơn trong việc liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây 
dựng như kết nối cốt thép bê tông, lắp đặt hệ thống cơ-điện, chiếu sáng, điều hòa không khí v.v… ở hệ trần 
của công trình.

GIẢI PHÁP NÂNG HẠ & KẾT NỐI
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Sản phẩm QH Insert được dùng để nâng 
cẩu và lắp ráp cấu kiện bê tông

Kết nối cấu kiện bê tông dầm và dầm 
bằng sản phẩm QH Insert và Flange 

Kết nối các thanh 
thép chịu lực bằng 
sản phầm ống nối 
thép

Treo hệ thống trần ME 
bằng sản phẩm P Insert

Hệ thống kết cấu được kết nối bằng các 
phụ kiện thép
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DỊCH VỤ

Bên cạnh việc phát triển các dòng sản phẩm chiến lược, QH Plus 
còn đầu tư máy móc, nhà xưởng, nhân sự với mục đích cung cấp 
cho khách hàng các dịch vụ gia công thép, xi mạ điện phân chất 
lượng cao mang lại sự hài lòng với chi phí thấp.

FLAT STEEL
CONRETE 
ACCESSORIES

GIẢI PHÁP KẾT NỐI

STEEL 
FABRICATION

COIL 
PROCCESING
CENTER

BAR 
PROCCESING
CENTER

COATING 
SERVICE

CONTRACTOR

LONG STEEL

WELDED
MESH 

FLOOR & WALL 
SYSTEMS

THÉP CUỘN,
TẤM

GIẢI PHÁP
NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

GIẢI PHÁP
KẾT NỐI & NÂNG CẨU 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG

PHỤ KIỆN
KHÁC

THÉP
KẾT CẤU

XI MẠ,
ĐIỆN PHÂN,
NHÚNG NÓNG

GIA CÔNG
THÉP TẤM,
CUỘN

GIA CÔNG
THÉP CÂY,
DÂY

CONTRACTOR

THÉP CÂY,
DÂY

LƯỚI THÉP
HÀN

NỘI, NGOẠI
THẤT

GIẢI PHÁPTREO ĐỠ 
HỆ TRẦN M&E

QH PLUS 
Sản Phẩm & Dịch Vụ

Vật Liệu Xây Dựng
Phụ Kiện Xây Dựng
Dịch Vụ

Chúng tôi cắt tấm, xả băng cho các loại thép cuộn và gia công cắt, uốn, bẻ cho sản phẩm thép cây, thép 
định hình theo yêu cầu của khách hàng. Trang bị nhà máy với công nghệ hiện đại, kiểm soát chất lượng 
nghiêm ngặt, QH Plus đảm bảo được độ chính xác cao trong từng sản phẩm và cam kết giao hàng đúng 
hạn.

QH Plus cung cấp dịch vụ xi mạ theo công nghệ điện phân. Phương pháp này giúp tăng cường khả năng 
chống gỉ sét, ăn mòn và nâng cao tính thẩm mỹ cho bề mặt của vật liệu nền, đảm bảo cho vật liệu có thời 
gian sử dụng và độ bền cao nhất.

GIA CÔNG THÉP

XI MẠ
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Your life would be nice...
if you are safe.
And...
We are building it,
For you, for me and for all of us...

“ LIÊN HỆ

R1 - 34, Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
+84 8 54 111 977/88
+84 8 54 111 944/90
qhplus@qhplus.com
www.qhplus.com

[A]
[P]
[F]
[E]
[W]

[A]
[P]
[F]
[E]

[A]
[P]
[F]
[E]

Đường N1, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
+84 61 3568 079/81
+84 61 3568 080/82
qhpi@qhplus.com

Tầng 3, 22-14,1-Chome, Kitahorie, Nishi-ku, Osaka, 550-0014, Nhật Bản
+81 6 6537 7694
+81 6 6536 2850
qhpj@qhplus.com

CÔNG TY CỔ PHẦN QH PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QH PLUS

QH PLUS NHẬT BẢN

QH Plus

Vietnam

Ho Chi Minh City

Dong Nai Province 

Ho Chi Minh

Dong Nai

Ha Noi

Hoang Sa

Truong Sa

Malaysia

Brunei

Philippines

Cambodia

Thailand

Singapore

Laos

China
Japan

QH Plus Japan

QH Plus Corporation

QH Plus Industrial JSC

QH Plus Factory

Showroom
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