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Công ty TNHH đầu tư và thương mại 3A Việt Nam được thành lập vào năm 2012, là một 

trong những công ty chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm dạ quang hàng đầu tại 

Việt Nam. Trải qua 8 năm lớn mạnh và trưởng thành, Công ty TNHH đầu tư và thương mại 

AAA Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và thương mại, 

xứng đáng được nhiều khách hàng và đối tác tin cậy.

VỀ DẠ QUANG 3A

tiêu chí đồng hành cùng
sự phát triển của chúng tôi:
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Uy tín

• Giá rẻ

Kinh nghiệm

Không ngừng sáng tạo

Công ty Dạ quang 3A là đơn vị cung cấp các sản phẩm dạ quang cho doanh nghiệp, 

biển báo hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giải pháp trọn gói về dạ quang bao gồm từ 

việc tư vấn, thiết kế, sản xuất và in ấn, kiểm tra, đóng gói, xuất xưởng và giao hàng đến 

tận tay doanh nghiệp. 



Xưởng sản xuất tư nhân

chế tác dạ quang

Chuyển hướng từ nhận gia công 

trực tiếp sang liên kết với các đối 

tác trong và ngoài nước.

Thành lập Công ty TNHH Đầu 

tư & Thương mại AAA VietNam

Lượng khách hàng tăng vọt,

các đối tác lựa chọn 3A là nơi 

gửi gắm niềm tin

Lượng khách hàng đã lên tới 

+5000 với hàng ngàn đơn 

hàng lớn nhỏ

Tiếp tục mở rộng quy 

mô, áp dụng công nghệ 

tiên tiến vào sản xuất, 

cập nhật các mẫu dạ 

quang mới nhất trong 

nước và thế giới.

3000+ khách hàng hài lòng, thành 

lập chi nhánh Dạ Quang 3A HCM.

Lượng khách hàng tăng lên 8000+, 

các đối tác lớn như AEON, 

Medlatec, FPT, Novaland,..
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2 Văn Phòng:
HN: Ngõ 34 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình
HCM: Số 2, Đường 9, Phường Tân Phú, Quận 7

Địa chỉ quen thuộc trong
lĩnh vực sản xuất biển báo
Là đơn vị nhận được sự đón nhận
của đông đảo khách hàng và đối tác

Tính đến năm 2021:
Gần 8000 khách hàng, 2000+ đơn hàng,
100+ nhân sự, 4 chi nhánh



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY DẠ QUANG 3A

Kinh doanh Marketing Pháp chế Kế toán

Tổng giám
đốc

CEO

Giám đốc

Khai thác Hành chính
– nhân sự



ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



Gợi ý các sản phẩm dạ quang và biển báo

DẠ QUANG 3A



SẢN PHẨM BĂNG KEO DẠ QUANG





SẢN PHẨM BIỂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY





SẢN PHẨM BIỂN EXIT DÁN NỀN





SẢN PHẨM BIỂN EXIT DÁN TƯỜNG





SẢN PHẨM ĐÈN EXIT





www.daquang3a.vn

0932380168

Info.daquang3a@gmail.com

W

P

E

A
HCM: Số 9, Đường 2, Phường Tân Phú, Quận 7.
Hà Nội: Ngõ 34 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình.

Liên hệ:


