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about us

Newstyle định hướng trở thành công ty quảng cáo 
in ấn, phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức 
mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và công nghệ 
ở một tầm cao mới. Với cơ cấu gọn nhẹ, khả năng 
tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng 
với phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng 
CNTT, Newstyle đang ngày càng khẳng định vị trí 
và vị thế trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hiệu quả sử dụng và sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí 
số một của Newstyle. Đội ngũ nhân viên chuyên sâu kỹ thuật, 
đam mê sáng tạo và nhiệt tình trong công việc để hợp thành 
gia đình Newstyle.

TẦM NHÌN

Chúng tôi không ngừng sáng tạo và phấn đấu để trở thành 
công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế in ấn. Sự hài lòng của 
khách hàng với dịch vụ, sản phẩm, chính là niềm vui, niềm tự hào 
và động lực vươn lên của của tập thể nhân viên Newstyle.

SỨ MỆNH

Sáng tạo không ngừng, và áp dụng công nghệ kỹ thuật mới nhất 
để tạo ra các sản phẩm mang chất lượng đẳng cấp.
Luôn lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ khách hàng 
để liên tục nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo sản phẩm mỗi ngày 
một tốt hơn và mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng.
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tư cách pháp nhân
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế và in ấn 
bộ nhận dạng thương hiệu, hàng hóa, bao bì từ khâu 
đầu tiên đến khâu cuối cùng, không những ở địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở những tỉnh thành 
lân cận và cả nước ngoài.

TÊN CÔNG TY: Công Ty TNHH Dịch Vụ Phong Cách Mới

TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ: Newstyle Co., Ltd

ĐỊA CHỈ:

VP chính: Số 43 đường 218 Cao Lỗ, P. 4, Q.8, TP. HCM 

VP đại diện: 207/45 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM 

Xưởng SX: 185 - 189 Âu Cơ, P.14, Q.11, TP. HCM

WEBSITE: www.inphongcachmoi.com

EMAIL: info@inphongcachmoi.com

LIÊN HỆ:

Tel: 028 6299 3093 

Hotline: 090 275 0303

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
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Newstyle từ một công ty với tổng số nhân viên 
khi mới thành lập từ năm 2008 đến 2009 là 5 nhân 
viên, với hồ sơ năng lực đầy kinh nghiệm chuyên 
về thiết kế, in ấn kinh nghiệm 5-10 năm trở lên, để 
điều hành quản lý công ty vững mạnh, cho đến 
hôm nay tổng số nhân viên đã là 40 nhân sự.

đội ngũ nhân sự
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Không chỉ đưa đến cho nhân viên những công việc thử thách thể hiện bản thân,  
công ty Newstyle mong muốn nhân viên luôn thích thú khi đến với những  chuyến 
hành trình thú vị. Những chuyến đi trải nghiệm, những trò chơi Team Building 
vui nhộn sẽ giúp cho đại gia đình Newstyle thân thiết hơn.

Tự hào là NSer
Môi trường làm việc thoải mái trẻ trung tạo cho mỗi NSer cảm giác tự hào khi được 
là một thành viên của công ty. “Newstyle là một gia đình cùng chung chí hướng”.

with Newstyle we are one
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Newstyle là đơn vị thiết kế chuyên nghiệp trong 
các lĩnh vực sáng tạo thiết kế, truyền thông 
thương hiệu.  Thế mạnh của chúng tôi là các sản 
phẩm in ấn, nhận diện thương hiệu, nhãn mác, 
bao bì, ấn phẩm  chuyên ngành giải trí...

Song song đó chúng tôi sở hữu đội ngũ thiết 
kế sáng tạo chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, đồ 
họa, thiết kế quảng cáo, thương hiệu tại thị trường 
Việt Nam để có thể luôn đảm bảo đưa ra những 
giải pháp thiết kế sản phẩm có chất lượng mang 
tính thẩm mỹ cao nhất.

Bất kì sản phẩm hay dịch vụ nào khách hàng đưa 
ra chúng tôi đều giải quyết dựa trên 3 nguyên tắc:

SÁNG TẠO
Sản phẩm của Newstyle đề cao tính sáng tạo, 
mới mẻ và luôn cập nhật xu hướng hiện đại nhất.

HIỆU QUẢ
Hiệu quả, tính thực tiễn và  thực dụng trong sản 
phẩm của Newstyle luôn được nghiên cứu để 
phù hợp với mục tiêu, triết lý kinh doanh của 
khách hàng.

CHUYÊN NGHIỆP
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, với mục tiêu 
làm việc  tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Với mong muốn mở rộng quy mô và tìm kiếm thêm thị trường trong và ngoài nước, 
Newstyle sẽ có định hướng phát triển trong những năm tới như sau:

chiến lược phát triển

Mở rộng  QUY MÔ
NHÀ XƯỞNG

Một trong những 
nhà cung cấp 
DỊCH VỤ TỐT NHẤT

GIÁ THÀNH
cạnh tranh  nhất

CHẤT LƯỢNG  đi đôi 
uy tín  thương hiệu

2017 - 27.653.633.605

2018 - 21.520.505.637

2019 - 25.299.544.209

Doanh thu trong 3 năm trở lại đây
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các ngành hàng/dịch vụ 
thế mạnh:

Chúng tôi thiết kế và in ấn tất cả các sản phẩm truyền thông 
quảng cáo, nhãn hiệu, hàng hóa, bao bì... chuyên về chất liệu giấy. 
Tuy nhiên, chúng tôi tập trung chủ lực vào những mảng sau. 

Thế mạnh
(về in ấn của chúng tôi)

CATALOGUE
Thiết kế - in ấn các loại 
catalogue theo nhiều mẫu 
mã nhiều chất liệu giấy và 
quy cách.

TÚI GIẤY
Thiết kế - in ấn túi giấy trên 
nhiều chất liệu khác nhau: 
couches, duplex, ivory, kraft, 
briston…

TỜ RƠI
Thiết kế - in ấn các loại tờ rơi 
quảng cáo, tờ gấp, brochure...

LỊCH
Thiết kế - in ấn các loại lịch 
bàn, lịch bloc, lịch tuần...

HỘP GIẤY
Thiết kế - in ấn tất cả các loại 
hộp giấy theo nhiều mẫu mã 
nhiều chất liệu giấy.
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Với hơn 3.000 khách hàng đã hợp tác cùng hàng nghìn 
dự án đã triển khai. Chúng tôi có kinh nghiệm trong hầu hết 
các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, Newstyle là sự  
đảm bảo thành công cho dự án của bạn.

Newstyle mang đến làn gió mới cho phong cách, thương hiệu 
của bạn. Với tiêu chí SÁNG TẠO – ĐỘC ĐÁO – HIỆU QUẢ, 
chúng tôi luôn tạo niềm tin tuyệt đối với khách hàng.

Chúng tôi tự hào cung cấp các dịch vụ cho sự sáng tạo không 
giới hạn của bạn.

vì sao chọn Newstyle

3000 +
Khách hàng tin tưởng

40 +
Nhân sự tai năng

5000 +
Dự án hoàn thành

10 +
Năm kinh nghiệm
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quy trình sản xuất chuyên nghiệp
Hệ thống sản xuất với đầy đủ các loại máy móc mới nhất, luôn học 
hỏi và áp dụng công nghệ hiện đại, chúng tôi đảm bảo cung cấp các 
sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng trong hầu hết các lĩnh vực.
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Hàng hóa đóng gói cẩn thận 
trước khi đến tay khách hàng

Phòng giao hàng với đầy đủ 
phương tiện phục vụ 24/24 
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catalogue
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một số hình ảnh
túi giấy
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một số hình ảnh
hộp giấy
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một số hình ảnh
sản phẩm lịch
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một số hình ảnh
sản phẩm khác
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A Successful Team Is A Group Of
               Many Hands And One Mind


