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GIỚI THIỆU
Introduction
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NBC – Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt
may Việt Nam. Được thành lập từ năm 1973 với hai xí nghiệp ban đầu đến nay NBC đã có 38 đơn vị và
xí nghiệp thành viên với trên 30.000 cán bộ công nhân viên, 25.000 máy móc thiết bị chuyên dùng,
hiện đại.
NBC, Nhabe Garment Corporation – Joint Stock Company is one of the leading firms in the Vietnamese
Garment and Textile Industry. Established in 1973 with only two factories, NBC has now grown to consist of
38 business units. With a workforce over 30,000 and utilizing 25,000 pieces of modern specialized machinery
and equipment NBC is unrivaled among our competitors.
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CÁC THÀNH TÍCH
ĐẠT ĐƯỢC

Achievements

NBC được công nhận danh hiệu Anh Hùng
Lao Động trong thời kỳ đổi mới năm 2004,
Huân chương Độc Lập hạng 3 năm 2006,
15 năm liên tục nhận Cờ Thi đua Đơn vị
xuất sắc của Thủ Tướng Chính Phủ từ năm
2001- 2017, Doanh nghiệp xuất sắc toàn
diện Châu Á - Thái Bình Dương năm 2008,
một trong 54 doanh nghiệp đạt danh hiệu
“Thương Hiệu Quốc Gia” năm 2008, 2010,
2012, 2014, 2016, 2018 và nhiều danh hiệu
thi đua cao quý khác.
NBC has been recognized for the Labor
Heroic Entrepreneur of Innovation award in
2004, Third Independent award in 2006, the
Excellent Corporation award, 15 consecutive
years from 2001 – 2017 certified by the Prime
Minister. Asia-Pacific Premium Enterprise in
2008. One of the 54 Excellent Enterprises with
“National Brand” title in 2008, 2010, 2012,
2014, 2016, 2018 and many other notable
awards.

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
CERTIFICATE

ISO 9001

WRAP

SA 8000

BSCI

BETTER WORK
TIÊU CHUẨN CỦA KHÁCH HÀNG
BUYERS' STANDARDS
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TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

Vision - Mission
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

NBC mang những xu thế thời trang mới nhất
đến với người Việt Nam và thế giới trong vai trò
nhà cung cấp sản phẩm thời trang công nghệ
hàng đầu.

NBC cung cấp cho khách hàng và người tiêu
dùng những sản phẩm thời trang đáng tin cậy
cùng những dịch vụ chuyên nghiệp, tạo nên
sự tự tin khi đồng hành cùng thương hiệu
NBC.

VISION

MISSION

NBC always brings the most up to date fashions to
Vietnamese and International customers as a premium fashion maker using the latest technological equipment in conjunction with a very experienced management and technical team.

To exceed our customers expectations in quality,
delivery, and cost through continuous improvement
and customer interaction when using all NBC’s
services.
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GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Core Values

NBC luôn hành động dựa trên những giá trị sau:
1. Khách hàng là trọng tâm:
Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược.
2. Trách nhiệm xã hội:
Với vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, NBC không chỉ tập trung mục tiêu kinh doanh
mà còn tích cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện mức sống xã hội và sự phát
triển cho CB - CNV và cho cộng đồng.
3. Sáng tạo và chất lượng:
Những yếu tố trung tâm của sáng tạo là kỹ năng tạo ra các mẫu thiết kế phù hợp nhất, lựa chọn chất
liệu, cải tiến thiết bị và hệ thống sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất có sẵn. NBC luôn luôn
đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt những yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.
4. Trách nhiệm với CB - CNV:
Tạo ra một môi trường khỏe mạnh, an toàn và đầy đủ để CB - CNV của NBC có thể phát huy được tiềm
năng cá nhân.
5. Linh động và hiệu quả:
Hệ thống sản xuất và quản lý của NBC mang tính linh động cao nhằm đáp ứng nhu cầu thời trang của
khách hàng.
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NBC always acts with the following beliefs:
1. Customer oriented approach:
When making policy and strategies, NBC always focuses on our customer’s interests and requirements.
2. Social Responsibility:
As a role model of a leading firm in Vietnam, NBC not only focuses on our business objectives but also
actively asserts its leadership in improving the social living standard and development for our workers and
the community.
3. Innovation and Quality:
The core factor of innovation is to produce the most suitable designs, materials, equipment improvement
and manufacturing systems using the latest technology available. NBC always sets the standard which is to
meet and exceed our customers requirements.
4. Responsibility to the employee:
Creating a healthy, safe and fulfilling environment in which our employees can achieve their personal
potential.
5. Flexibility and Efficiency:
NBC’s manufacturing and management systems are created to be efficient and operate with the
utmost flexibility to satisfy the market demand for fashion apparel and the standards required.
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NGÀNH
KINH DOANH CHÍNH
Major Business
Enterprises

Sản xuất, mua bán sản phẩm dệt - may, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, phụ
tùng linh kiện phục vụ ngành dệt may.
Xây dựng và kinh doanh nhà, xưởng sản xuất, dịch vụ kho bãi.
Kinh doanh vận tải xăng dầu, kinh doanh nhà hàng, du lịch.
Manufacturing apparel, trading of textile and garment products, materials,
machinery, equipment, parts, accessories and components in the garment
industry.
Constructing and trading in houses, factories and warehouse services.
Providing services for storage, petroleum transportation, restaurants and tourism.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Activities

- Sản xuất hàng may mặc (FOB)
- Thiết kế (ODM)
- Thương mại quốc tế
- Phân phối và dịch vụ
- Đầu tư phát triển
- Đầu tư tài chính

- Manufacturing garments (FOB)
- Design (ODM)
- International trade
- Distribution services
- Development investment
- Financial investment

CƠ SỞ
SẢN XUẤT
Manufacturing
Facilities

NBC với quy mô hoạt động rộng lớn với hàng loạt nhà máy đặt tại các tỉnh từ Miền Trung, Tây Nguyên
cho đến khu vực Miền Tây. Tổng cộng có hơn 35 đơn vị, xí nghiệp sản xuất hàng vải dệt thoi, trong đó có
3 đơn vị được đặt tại trụ sở chính, 4 nhà máy sản xuất hàng dệt kim tại tỉnh Bình Định. Vị trí các nhà máy
chỉ cách NBC hơn 3 giờ đường bộ và 1 giờ bay tạo thành một chuỗi sản xuất liên kết thống nhất vô cùng
thuận lợi.
Các nhà máy thêu vi tính để tôn tạo các sản phẩm may mặc và nhà máy giặt tẩy theo yêu cầu của thiết
kế cũng được đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô hoạt động đáp ứng như cầu ngày càng lớn.
Với lực lượng lao động lành nghề, đội ngũ quản lý kinh nghiệm và hệ thống kiểm soát chất lượng, NBC
sản xuất khoảng 5 triệu sản phẩm cao cấp hàng dệt thoi và khoảng 2 triệu sản phẩm dệt kim hàng
tháng. Tận dụng sức mạnh và cơ cấu sẵn có, NBC đủ đáp ứng năng lực những sản phẩm chất lượng cao.

NBC with a large scale of operation with a mass of factories which located in the provinces from Central,
Western Highlands to Mekong River Delta. In total, NBC has more than 35 woven manufacturing units and
facilities of which 3 are located in the main NBC complex and 4 knit manufacturing factories in Binh Dinh
province in addition. The location of the factories is within over 3 hours drive and 1 hour flight from NBC,
which creates a unified production chain extremely favorable.
The computer embroidery factory to embellish the garments and bleach plants are utilized according to the
requirements of the design. NBC was further invested to upgrade and expand the scale of these activities to
meet the increasing demand.
With our skilled workforce, experienced managers and quality controllers, NBC manufactures approximately 5 million pieces of high quality woven wearing apparel and 2 million pieces of knitwear monthly.
Capitalizing on our strength and structure NBC offers a full range of high quality products.

NĂNG LỰC
SẢN XUẤT
MỖI THÁNG
Current Monthly
Capacity By
Category

600,000
420,000
600,000
600,000
180,000
250,000
400,000
350,000
100,000
2,000,000

Bộ vest nam
Bộ vest nữ
Sơ mi nam, nữ
Quần nam, nữ
Áo jacket nam, nữ các loại
Áo khoác nam, nữ các loại
Đầm + blouse các loại
Sản phẩm wash các loại
Sản phẩm ép sympatex các loại
Sản phẩm dệt kim

600,000
420,000
600,000
600,000
180,000
250,000
400,000
350,000
100,000
2,000,000

Mens suits
Womens suits
Mens and womens shirts
Mens and womens trousers
Mens and womens wool coats and jackets
Mens and womens blazers
Dresses
Casual pants and denim
Seam seal and casual jackets
Knitwear

MENS SUITS AND SEPARATES:
Thị trường Hoa Kỳ: Alfani, Daniel Hechter, DKNY, Dockers, Izod, J.C.Penney, Jones New
York, Joseph & Feiss, Kenneth Cole, Kohls, Macy’s Men’s Store, Marc Ecko, Nautica , Jos.
A. Banks, Michael Kors, Pierre Cardin, Perry Ellis, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Van
Gils,…
Thị trường Châu Âu: Andrew Fezza Sig. Collection, Angelo Litrico, Burton, Brice,
Canda, Centaur, El Corte Ingles, F&F, Formens, George, Greenwoods, H&M, Jules, Karl
Jackson, Karl Lagerfeld , Lord & Taylor, John Lewis, Marks & Spencer, Melon, Moss Bros,
Next, P&C , Primark, River Island, Topman, We Fashion, Montego,…
Thị trường Nhật Bản: Aoki & Aoyama, Itochu, Mitsui,…

U.S. Market: Alfani, Daniel Hechter, DKNY, Dockers, Izod, J.C.Penney, Jones New York,
Joseph & Feiss, Kenneth Cole, Kohls, Macy’s Men’s Store, Marc Ecko, Nautica , Jos. A.
Banks, Michael Kors, Pierre Cardin, Perry Ellis, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Van Gils,…
EU Market: Andrew Fezza Sig. Collection, Angelo Litrico, Burton, Brice, Canda, Centaur,
El Corte Ingles, F&F, Formens, George, Greenwoods, H&M, Jules, Karl Jackson, Karl
Lagerfeld , Lord & Taylor, John Lewis, Marks & Spencer, Melon, Moss Bros, Next, P&C ,
Primark, River Island, Topman, We Fashion, Montego,…
Japan Market: Aoki & Aoyama, Itochu, Mitsui,…

WOMENS SUITS AND SEPARATES:
Thị trường Hoa Kỳ: BCBG, Chaps, C&A, Calvin Klein, Danny & Nicole, Express, Kenneth
Cole, Marc By Marc Jacobs, Ralph Lauren, Reitmans, Tahari, …
Thị trường Châu Âu: Adolfo Dominguiez, Bonita, Betty Barclay, , Debanhams, Dunnes,
George, Gerry Weber, Mango, Melon, Metro, Miss Selfridge , Montego, PuntRoma , Orsay,
River Island , Tom Tailor, Topshop, Van Heusen, We Fashion,…
Thị trường Nhật Bản: Full Mark, Kansai Yamamoto, Regal,..

U.S. Market: BCBG, Chaps, C&A, Calvin Klein, Danny & Nicole, Express, Kenneth Cole,
Marc By Marc Jacobs, Ralph Lauren, Reitmans, Tahari, …
EU Market: Adolfo Dominguiez, Bonita, Betty Barclay, , Debanhams, Dunnes, George,
Gerry Weber, Mango, Melon, Metro, Miss Selfridge , Montego, PuntRoma , Orsay, River
Island , Tom Tailor, Topshop, Van Heusen, We Fashion,…
Japan Market: Full Mark, Kansai Yamamoto, Regal,..

SHIRTS:
Thị trường Hoa Kỳ: Calvin Klein, Gap, Geoffrey Beene, Izod , Nautica, Port Authority, The
Aviator,...
Thị trường châu Âu: Celio, Monoprix Homme, Perry Ellis Portfolio, Ted Baker, Van Heusen,...
Thị trường Nhật Bản: Full Mark, Itochu, Kansai Yamamoto, Mitsui and Regal, Aoki & Aoyama,...

U.S. Market: Calvin Klein, Gap, Geoffrey Beene, Izod , Nautica, Port Authority, The Aviator,
EU Market: Celio, Monoprix Homme, Perry Ellis Portfolio, Ted Baker, Van Heusen,...
Japan Market: Full Mark, Itochu, Kansai Yamamoto, Mitsui and Regal, Aoki & Aoyama,...

MENS COATS :
Thị trường Hoa Kỳ: C&A, Nautica, Reitmans, Tommy Hilfiger,…
Thị trường Châu Âu: Burton, Debanhams, Dunnes, Montego, Moss Bros, Next, New Look,
Primark, S.Oliver

U.S. Market: C&A, Nautica, Reitmans, Tommy Hilfiger,…
EU Market: Burton, Debanhams, Dunnes, Montego, Moss Bros, Next, New Look, Primark,
S.Oliver

Thị trường Hoa Kỳ: DKNY, J.C.Penney, Tommy Hilfiger, VF Lee,...
Thị trường Châu Âu: Rifle
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2000.
U.S. Market: DKNY, J.C.Penney, Tommy Hilfiger, VF Lee,...
EU Market: Rifle
Quality Management Systems: ISO 9001:2000.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
International Trade

Trong nhiều năm, NBC đã tái khẳng định vị trí dẫn đầu ở các thị
trường trong nước và quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu của NBC năm
2013 là 480 triệu USD, năm 2014 là 514 triệu USD, năm 2015 là 651
triệu USD, năm 2016 là 729 triệu USD, năm 2017 là 820 triệu USD, dự
kiến tăng 930 triệu USD năm 2018.
Hiện tại, NBC là đơn vị sản xuất cho những nhãn hiệu nổi tiếng trên
thế giới với những đối tác như:
Thị trường Hoa Kỳ: Alfani, BCBG, Calvin Klein, Chaps, Club Room,
Danny & Nicole, Express, J.C. Penney, JF, Jones NY, Joseph Abboud,
Kenneth Cole, Michael Kors, Perry Ellis, Pierre Cardin, Ralph Lauren,
Robert Allan, Sean John, Stafford and Tommy Hilfiger.
Thị trường châu Âu: Betty Barclay, Bonita, Burton, Canda, Debenhams, Decathlon, Dunnes, F&F, George, H&M, Jules, Mango, Marks &
Spencer, Next, Orsay, Seidensticker, S.Oliver, Tom Tailor, We Fashion
and Wool Mark.
Thị trường Nhật Bản: Full Mark, Itochu, Kansai Yamamoto, Mitsui
and Regal.
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2000.
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Thương hiệu kinh tế đối ngoại uy tín
Brand external economic prestige

Thị trường chính
(Markets)
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For years, NBC has reaffirmed its leadership position in the Domestic and International markets. NBC’s
export sales in 2013 totaled USD $480 million, in 2014: USD $514 million, in 2015: USD $651 million, in
2016: USD $729 million, in 2017: USD $820 million. NBC is expected to grow to more than USD $930
million in 2018.
Currently NBC is manufacturing wearing apparel for many well known International brands and
partners such as:
U.S. Market: Alfani, BCBG, Calvin Klein, Chaps, Club Room, Danny & Nicole, Express, J.C. Penney, JF, Jones NY,
Joseph Abboud, Kenneth Cole, Michael Kors, Perry Ellis, Pierre Cardin, Ralph Lauren, Robert Allan, Sean John,
Stafford and Tommy Hilfiger.
EU Market: Betty Barclay, Bonita, Burton, Canda, Debenhams, Decathlon, Dunnes, F&F, George, H&M, Jules,
Mango, Marks & Spencer, Next, Orsay, Seidensticker, S.Oliver, Tom Tailor, We Fashion and Wool Mark.
Japan Market: Full Mark, Itochu, Kansai Yamamoto, Mitsui and Regal.
Quality Management Systems: ISO 9001:2000.
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HỆ THỐNG PHÂN PHỐI:
NBC có hệ thống kinh doanh bán lẻ trong nước với hơn 200 cửa
hàng bán lẻ và đại lý trên toàn quốc thông qua mạng lưới phân
phối chuyên nghiệp cho các chợ bán sỉ, siêu thị và trung tâm
thương mại cao cấp. Ngoài ra, NBC có một hệ thống các cửa hàng
may đo thực hiện dịch vụ cung cấp cho khách hàng với số đo
chính xác. NBC có kế hoạch mở rộng kinh doanh bán lẻ góp phần
cho sự gia tăng nhanh chóng lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam.

RETAIL DISTRIBUTION:

NBC is engaged in domestic retail sales in more than 200
retail outlets and agents nationwide through a network of
professional distribution for wholesale, supermarkets and
up-scale trading centers. In addition to this NBC has a system
of tailor made shops providing customers with precise made
to measure service. NBC plans to expand its retail business
for a larger share of the fast growing retail sector in Vietnam.

DỊCH VỤ:
NBC có rất nhiều loại hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu
cá nhân và doanh nghiệp:
-Kinh doanh thời trang
-Kho bãi, văn phòng, nhà riêng
-Xây dựng công nghiệp và lắp ráp nhà xưởng
-Giao thông vận tải
-Kinh doanh và dịch vụ máy móc, thiết bị ngành may
-Dịch vụ logistics

SERVICES:
NBC has a wide variety of service activities satisfying personal and
corporate needs
-Fashion business
-Storage, office space, private housing
-Industrial building and assembling workshops
-Transportation
-Trading and servicing of sewing machinery and equipment
-Logistics
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NHỮNG NHÃN HIỆU NỘI ĐỊA CỦA NBC:
Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất cung cấp cơ hội phát triển không giới hạn
trong thị trường bán lẻ. Cùng với việc sử dụng chuyên môn sản xuất, những thiết kế, sản xuất và hệ thống
phân phối bán lẻ trang phục mang thương hiệu riêng của NBC tại Việt Nam.
Mỗi thương hiệu mang một chủ đề riêng biệt của nó và các bộ sưu tập là duy nhất theo kiểu nhắm mục
tiêu theo nhóm đối tượng tiêu dùng khác nhau.
- DE CELSO: Được tạo ra với thiết kế và công nghệ từ Ý. De Celso là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng
trong lĩnh vực thời trang. Dòng sản phẩm này mang lại sự thú vị cho người tiêu dùng thông qua sử dụng
sự kết hợp tinh vi giữa chất liệu, thiết kế và kỹ thuật. De Celso cũng đang phát triển mạnh mảng may đo
phục vụ nhu cầu của khách hàng hiện nay.
- MATTANA: Với thế mạnh về thiết kế mẫu mã và chất lượng vải mattana mang đến cho người tiêu dùng
Việt Nam sự trẻ trung hơn, hấp dẫn hơn, năng động và thành công. Sự phong phú về chủng loại sản phẩm
thời trang và giá cả phù hợp sẽ đáp ứng thị trường tiềm năng phát triển tại Việt Nam.
- NOVELTY: Có sự khác biệt trong thiết kế cùng những chuẩn mực thời trang vượt bậc, Novelty giúp cho
khách hàng khoác lên mình phong thái lịch lãm, sang trọng nhưng năng động, hiện đại, đậm cá tính. Một
nhãn hàng thời trang nổi tiếng với phân khúc trẻ, có hệ thống cửa hàng đa dạng và rộng khắp hấp dẫn
thị trường đại chúng hiện nay.
Sản phẩm NBC được quản lý nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn.

NBC DOMESTIC BRANDS:

Vietnam, as one of the fastest growing economies, offers unlimited development opportunities in the
retail market. Using our manufacturing expertise, NBC designs, manufactures and retails wearing apparel
in Vietnam under our own house brands.
Each brand has its own distinct theme and the collections are uniquely styled targeting different
consumer groups.
- DE CELSO: Is created with design and technology from Italy. De Celso is the best choice for customers in
the fashion field. This line of clothing brings excitement to consumers through sophisticated use of
materials, designs and techniques. De Celso is also developing a tailor-made product line that serves the
needs of today's customers
- MATTANA: With the strength in design and quality, mattana bring to Vietnamese consumers more
youthful, attractive, dynamic and successful products. The variety of fashion products and reasonable
prices will meet the potential market development in Vietnam.
- NOVELTY: With differences in design and outstanding fashion standard, Novelty brings an elegant,
luxury but dynamic, modern and bold personality style for customers.
A famous fashion brand with a young segment, there are diverse and wide-ranging store systems that
appeal to the mass market nowadays.
NBC product ranges are managed strictly under all international standards for safety.
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Dự án May Đức Linh – Huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
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Với mục tiêu mở rộng quy mô kinh doanh và
tối đa hóa tài sản, NBC đã rất chú trọng đến
đầu tư tài chính. Điều này đã được thực hiện
bằng cách:
1. Góp vốn vào những đơn vị tiềm năng của
ngành Công nghiệp Dệt - May Việt Nam
bằng hình thức công ty con hoặc liên doanh,
liên kết.
2. Mua trái phiếu chính phủ và đầu tư chứng
khoán.

FINANCIAL INVESTMENT
With the objective of enlarging our scale of
business and maximizing our assets, NBC has
always paid attention to financial investment.
This has been achieved by:
1. Contributing capital to potential enterprises
in the Vietnamese Garment and Textile Industry
through subsidiary companies or joint ventures.
2. Purchase government bonds and invest in the
stock market.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

NBC sắp khởi động nhiều dự án mới trong đó
có May Đức Linh – Huyện Đức Linh- tỉnh Bình
Thuận. Dự án xây dựng xí nghiệp sản xuất đồ
lót của thương hiệu thời trang Victoria Secret
tại khu vực Phù Cát tỉnh Bình Định.

DEVELOPMENT INVESTMENT
NBC is about to launch many new projects.
One of the projects is Duc Linh Garment Corp
– Duc linh District – Binh Thuan Province.
The plan is for the construction of a facility
that will specifically manufacture lingerie
garments for the fashion brand Victoria’s
Secret.

Dự án xây dựng xí nghiệp sản xuất đồ lót của thương hiệu
thời trang Victoria Secret tại khu vực Phù Cát tỉnh Bình Định
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CTY CP ĐẦU TƯ AN PHÁT

XN MAY KONTUM

CTY CP SX - TM - DV HƯNG PHÁT
XN MAY BẢO LỘC
XN MAY ĐỨC LINH
XN MAY BÌNH PHÁT

XN MAY TUY PHONG

CTY CP MAY NHÀ BÈ - HẬU GIANG
SÓC TRĂNG

CTY CP MAY NHÀ BÈ - SÓC TRĂNG

