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Được thành lập từ năm 1996, trải qua nhiều năm 
hình thành và phát triển, câu chuyện về công ty 
nhựa Song Long là một câu chuyện đầy cảm 
hứng về sự phát triển bền vững của một doanh 
nghiệp luôn vững vàng và quyết tâm theo đuổi 
định hướng đã lựa chọn.
Từ mục đích ban đầu là tạo ra những sản phẩm 
nhựa chất lượng, thân thiện với môi trường cùng 
giá thành phù hợp, chúng tôi đã tạo nên thành 
công cùng với mục tiêu đã chọn, để có thể trở 
thành doanh nghiệp hàng đầu trong nghành 
công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam, công ty 
Song Long luôn tự hào với đội ngũ nhân sự chất 
lượng, tận tâm và yêu nghề với phương châm: 
"mỗi sản phẩm hoàn hảo chính là thành công 
của mỗi cá nhân"
Cùng với mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, các nhà 
phân phối, đại lý và hệ thống nhà kho trên toàn-
quốc, công ty Song Long tự tin có đủ năng lực 
cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng trên 
khắp mọi miền đất nước. Và chúng tôi tin rằng, 
chỉ có sự tập trung và hướng mục tiêu cuối cùng 
đến con người mới có thể đem lại những sản 
phẩm chất lượng, an toàn cũng như đảm bảo 
một tương lai thịnh vượng cho những cộng sự, 
khách hàng và đối tác của chúng tôi.

Mục tiêu của công ty: Là đơn vị hàng đầu trong 
lĩnh vực sản xuất ngành nhựa tại thị trường Việt 
Nam, là nhà cung cấp uy tín, tin cậy của hệ thống 
phân phối trên toàn quốc và trở thành sự lựa 
chọn hàng đầu của các đối tác nước ngoài.

Sứ mệnh của công ty: Cải thiện chất lượng cuộc 
sống hàng ngày của người tiêu dùng thông thái 
bằng việc cung cấp những sản phẩm gia dụng: 
- Thiết kế hiện đại và tiện dụng
- An toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng
- Giá thành hợp lý
Bên cạnh đó, với công nghệ tiên tiến và phương 
thức sản xuất hiệu quả, chúng tôi cũng tạo ra 
dòng sản phẩm nhựa nội thất chất lượng cao, 
mẫu mã sang trọng, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc 
sống.

Founded in 1996 after years of shaping and 
developing, Song Long is an inspirational success 
story of the sustainable development along with 
the determination to pursue its goals.

With the original intention to produce high quali-
ty plastic products, environmentally friendly at 
reasonable price, Song Long has become the 
leading enterprise in plastic manufacturing 
industry in 
Vietnam with professional and dedicated sta . 
The company's motto is " each perfect product is 
a success of every individual."

Along with national wide product sales network, 
distributors, agents and warehouse systems, 
Song Long is capable to provide high quality 
products to consumers all over the country. We 
believe that the only way to meet customers’ 
needs and expectation as well as to ensure a 
prosperous future for our valued partners and 
colleagues is to always focus on our 
society and human beings within it.

The company’s Objectives: Be the leading man-
ufacturing company in plastic manufacturing 
industry in Vietnam; become the reliable, trust-
worthy, ensuring plastic manufacturer for our 
nationwide distribution system, along with 
becoming the top choice supplier and manufac-
turer for international market. 

The company’s mission: is to positively impact 
the daily life quality of our valued customers by 
providing household products that is: 
- Modern functional design
- 100% safe for all users
- A ordable price
Alongside, with our latest technology and highly 
productive manufacturing methods, we produce 
high quality plastic furniture that meets all needs 
in life.
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GHẾ GẤP

Mã số: 2772
Kích thước: 49.5 x 60 x 84 cm
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THỚT 15 CHỮ NHẬT ĐẠI
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Kích thước: Ø12 x 6.5 cm
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CỐC HÀ LAN

Mã số: 2594
Kích thước: 9.8 x 7.6 x 8.2 cm

CỐC HÀN QUỐC

Mã số: 2594
Kích thước: 9.8 x 7.6 x 8.2 cm

CỐC TIỆP

Mã số: 2568

CỐC TRÒN CAO

Mã số: 2616
Kích thước: Ø8.8 x 14 cm

CỐC ĐỨC

Mã số: 2525
Kích thước: Ø7.5 x 10.5 cm

CỐC PHÁP

Mã số: 2322

CỐC KHÍA

Mã số: 2396
Kích thước: Ø7 x 12 cm

CỐC CAO MỸ

Mã số: 2615
Kích thước: Ø6 x 16.5 cm

CỐC 5 CÁNH

Mã số: 2402
Kích thước: 7 x 13.5 cm

CỐC KẺ

Mã số: 2398
Kích thước: 7.5 x 12 cm

CỐC Ý

Kích thước: Ø9 x 10 cm

CỐC 2 MÀU

Mã số: 2595
Kích thước: 11.5 x 9 x 12 cm

CỐC 10

Mã số: 2810
Kích thước: Ø8.3 x 11.7 cm

CỐC 9

Mã số: 2809
Kích thước: Ø7.8 x 11.2

CỐC 8

Mã số: 2808
Kích thước: Ø7.3 x 9.7

CỐC 8 CẠNH

Mã số: 2874
Kích thước: Ø9 x 13.4 cm
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BÌNH GIỮ NHIỆT
FAMILY 8L
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CHẬU 3T TRƠN NHŨ
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SẢN PHẨM KHÁC



64



65



66



67



68



69



70



71



72






