
EPSILONCHAIRS CORPORATION
S I T  W I T H  U S ,  Y O U  N E E D  N O  O N E  E S L S E  



02ProfileEpsilon Chairs

PHẦN 01: TỔNG QUAN VỀ EPSILON
Tầm nhìn,  Sứ mệnh,  Định vị .................................................05 
Giá trị cốt lõi ....................................................................................06
Phương châm ...............................................................................07  

PHẦN 02: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Quy mô .....................................................................................08
Đội ngũ ......................................................................................09
Những đặc điểm riêng của Epsilon .............................10

PHẦN 03: CÁC DÒNG GHẾ EPSILON
Ghế giám đốc ..............................................................................13
Ghế trưởng phòng ....................................................................14
Ghế nhân viên .............................................................................15
Ghế phòng họp ..........................................................................16
Ghế training ..................................................................................17
Ghế phòng chờ,  ghế bar,  ghế relax..................................18

Mục Lục



Công ty Cổ phần Epsilon – EPSILON CORPORATION 
được thành lập vào tháng 07 năm 2007 theo GPKD số 
0305068919 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam cấp. (Tiền thân là doanh nghiệp tư nhân 
Lê Phú ra đời năm 1997).
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất ghế, 
Epsilon tự hào là một trong những công ty hàng đầu Việt 
Nam chuyên cung cấp những chiếc ghế văn phòng mang 
thương hiệu EPSILON, đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng 
và thẩm mỹ cho các đối tác lớn khắp cả nước như: 
Samsung, Heineken, Cocacola, Hitachi, Bayer, DKSH, 
HSBC, Vietcombank, MSB, Prudential, Daichilife, Hanwha 
Life, VUS, Sheraton, Cát Tường Group, KPMG, Sanofi, 
VSIP, bệnh viện Hạnh Phúc, Chợ Rẫy…

EPSILONCHAIRS

CÔNG TY CỔ PHẦN EPSILON

EPSILONCHAIRS CORPORATION
“SIT WITH US, YOU NEED NO ONE ESLSE”, 
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Tầm nhìn

Sứ mệnh

Định vị

Tạo thật nhiều dòng sản phẩm ghế, mang 
lại sự tiện lợi - đảm bảo về chất lượng, an 
toàn sử dụng, trở thành người bạn thân 
thiết của giới công sở. Góp phần tô điểm 
cho văn phòng của quý công ty thêm sang 
trọng, tiện nghi, mang phong cách độc đáo, 
thể hiện sự văn minh trong lối sống và sự 
lựa chọn hoàn hảo của khách hàng.

Phát triển và giữ vững thương hiệu Epsilon, 
một trong những thương hiệu ghế văn phòng 
hàng đầu Việt Nam.

Epsilon luôn khát vọng trở thành nhà sản 
xuất hàng đầu về ghế văn phòng trên thị 
trường Việt Nam.
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Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ 
khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh 
dự của chính mình.

Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan 
trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và 
duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu 
chuẩn cao nhất.

Giá trị cốt lõi

Đặt chữ Hài lòng khi những yêu cầu của Quý khách 
hàng được đáp ứng ở mức cao nhất. Tạo nên sự hài 
hòa trong mối quan hệ giữa Epsilon và đối tác cùng 
cộng đồng xã hội để đảm bảo lợi ích của các bên liên
quan hướng tới sự phát triển bền vững.
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Với slogan “SIT WITH US, YOU NEED NO ONE ESLSE – 
NGỒI CÙNG CHÚNG TÔI, CÓ ĐẦY ĐỦ MỌI THỨ BẠN 
CẦN”, Epsilon cam kết:

* Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là số 1.
* Giá thành kinh tế nhất trên thị trường.
* Dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
* Đảm bảo cung cấp giá trị lợi ích lớn nhất cho khách hàng.

Phương châm
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Quy mô - Sơ đồ tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÒNG 
KẾ TOÁN

PHÒNG 
KINH DOANH

PHÒNG 
HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

PHÒNG 
KỸ THUẬT

PHÒNG 
THIẾT KẾ - MARKETING

PHÒNG 
QUẢN LÝ - SX

CÁC TỔ SẢN XUẤT
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Đội ngũ nhân viên

Với đội ngũ thợ lành nghề, nhiều kinh nghiệm, cẩn thận, tỉ mỉ; 
Epsilon sẵn sàng đáp ứng các tiêu chí khắt khe của khách 
hàng với các mẫu ghế hiện đại, tinh tế theo màu sắc khách 
hàng chỉ định. Không những vậy, Epsilon còn tự tin thỏa mãn 
sự sáng tạo của Quý khách thông qua việc hiện thực hóa 
những chiếc ghế theo “đơn đặt hàng riêng”với sự trau chuốt, 
tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất để cho ra những sản 
phẩm hoàn thiện nhất. 

Những đặc điểm riêng của Epsilon
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Những đặc điểm riêng của Epsilon

Khách hàng không chỉ chọn màu vật liệu bọc theo ý thích trên 
ghế Epsilon mà còn có thể thay đổi linh kiện để tạo ra một sản 
phẩm mới phù hợp với cá tính của người dùng hoặc phong 
cách của một văn phòng.
Các linh kiện ghế của Epsilon đều được nhập khẩu từ các 
nước như Hàn Quốc, HongKong, Đài Loan... Ngoài ra Epsilon 
còn có những kỹ thuật giỏi - kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm, 
đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng - nhằm tạo sự thoải 
mái, tiện lợi nhất cho khách hàng trong quá trình sử dụng.
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CÁC DÒNG GHẾ VĂN PHÒNG EPSILON
“SIT WITH US, YOU NEED NO ONE ESLSE”, 
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Với từng dòng sản phẩm đặc thù cùng nhiều chất liệu đa dạng như nhựa, inox, chrome, nhôm... Epsilon sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của người tiêu dùng.
Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s Associa-

tion). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của ghế văn phòng.

GHẾ GIÁM ĐỐC GHẾ NHÂN VIÊN GHẾ TRAINING

GHẾ TRƯỞNG PHÒNG GHẾ PHÒNG HỌP CÁC DÒNG GHẾ KHÁC
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DÒNG GHẾ GIÁM ĐỐC

Với những chất liệu - linh kiện cao cấp cùng bàn tay tài hoa của những người 
thợ lành nghề cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết, đường kim mũi chỉ tạo nên sự 
sang trọng, tinh tế cho từng sản phẩm. Vì vậy dòng ghế cao cấp được thiết kế 
dành riêng cho các vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty. 

Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội 
thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của 
ghế văn phòng.

http://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-giam-doc-vi
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DÒNG GHẾ TRƯỞNG PHÒNG

Các dòng ghế cao cấp cùng linh kiện phong phú với nhiều kiểu dáng hiện đại 
được cải tiến thường xuyên để ngày càng an toàn với sức khỏe người dùng.

Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội 
thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của 
ghế văn phòng.

https://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-truong-phong



15ProfileEpsilon Chairs

DÒNG GHẾ NHÂN VIÊN

Các dòng ghế nhân viên phổ biến là ghế bọc lưới - vải cùng linh kiện phong 
phú với nhiều kiểu dáng hiện đại được cải tiến thường xuyên để ngày càng an 
toàn với sức khỏe người dùng, nâng cao năng suất làm việc.

Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội 
thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của 
ghế văn phòng.

https://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-nhan-vien-vi
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DÒNG GHẾ PHÒNG HỌP

Các dòng ghế phòng họp thường được bọc PU - lưới - vải cùng linh kiện 
phong phú với nhiều kiểu dáng hiện đại, đáp ứng hiệu quả sử dụng tốt nhất 
cho khu vực hội họp, tổ chức sự kiện.

Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội 
thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của 
ghế văn phòng.

https://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-phong-hop-vi



17ProfileEpsilon Chairs

DÒNG GHẾ TRAINING

Đa dạng mẫu mã, chất liệu để đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng.

Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội 
thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của 
ghế văn phòng.

https://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-training-vi
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GHẾ PHÒNG CHỜ, GHẾ BAR, GHẾ RELAX

Phong phú về kiểu dáng, đa dạng về chất liệu là điểm mạnh của dòng ghế này 
tại Epsilon.

Các linh kiện ghế của Epsilon đều đạt tiêu chuẩn BIFMA 5.1 – Hiệp hội đồ nội 
thất văn phòng Mỹ (The Business and Institutional furniture Manufacturer’s 
Association). Tiêu chuẩn này đảm bảo tính ổn định, độ an toàn và chịu lực của 
ghế văn phòng.

https://epsilonchairs.com/danh-muc/ghe-pantry
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