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Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cơ điện, MEC tự hào đã đem đến cho khách hàng 
những công trình chất lượng và không ngừng hoàn thiện năng lực 

để cung cấp các dịch vụ trọn vẹn nhất cho khách hàng..
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GIỚI THIỆU

Chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên giàu kinh 
nghiệm, mẫn cán và lành nghề luôn đem đến sự hài lòng 
cho khách hàng bằng những giải pháp chìa khóa trao tay 

hiệu quả, chuyên nghiệp và trọn vẹn nhất.

Công ty TNHH Cơ Điện Điện Tử và Thương Mại Quốc Tế, tên viết tắt là MEC 
Internaional, là một nhà thầu Cơ Điện có uy ín tại Việt Nam. Sở hữu hơn 20 
năm kinh nghiệm trong ngành xây lắp cơ điện tại khu vực Đông Nam Á, 
các dự án do MEC thực hiện đều được quản lý theo iêu chuẩn 
quốc tế ISO 9001:2000.

5
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LỊCH SỬ

THÀNH LẬP
Năm 1993, ông Hà Huy Dũng (nay là chủ tịch của MEC Internaional) thành lập một trung tâm tư vấn kỹ thuật/ cơ điện 
nhẹ với đội ngũ gồm 20 kỹ sư và kỹ thuật viên, lúc bấy giờ là Trung tâm Cơ khí Điện tử, thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, 
Bộ khoa học Công nghệ Việt Nam.

Tới năm 2001, Trung tâm chính thức tách sở hữu của nhà nước, chính thức trở thành một công ty tư nhân dưới tên Công 
ty TNHH Cơ điện Điện tử và Thương mại Quốc tế (MEC Internaional Co., Ltd.).

MEC CAMPUCHIA

Năm 2000, MEC đã được mời tham gia dự án La Residence D’Angkor Resort & Spa ở Siem Reap tại Campuchia. Sự thành 
công của dự án này đã trở thành nền tảng để MEC có thể mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu. Năm 2001, MEC 
chính thức mở chi nhánh tại Campuchia. Sau sự kiện này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia dự án của 
hàng loạt các khu nghỉ mát, siêu thị, nhà cao tầng, nhà thờ và nhà máy ở Việt Nam và Campuchia. Thông qua chất lượng 
dự án và sự công hiến của chúng tôi trong suốt những năm qua, MEC đã trở thành thương  hiệu lớn không chỉ ở Việt Nam 
mà còn là của khu vực Đông Nam Á.

ĐỊNH HƯỚNG LÂU DÀI
 
Hiện tại, MEC là một nhà thầu cơ điện uy ín trên thị trường, Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới thông qua việc nghiên cứu, 
ìm kiếm những ý tưởng mới, các thiết bị bền vững, đồng thời liên tục đầu tư vào nguồn nhân lực để iếp tục cung cấp các 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng vượt trội cho khách hàng.
Trong tương lai, mục iêu của MEC là mở rộng thị trường, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho các quốc gia 
trong khu vực Đông Nam Á, qua đó quảng bá thương hiệu MEC cũng như khẳng định danh iếng và uy ín của Việt Nam 
trên thị trường quốc tế.

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN
 

Một trong những dự án lớn đầu iên mà MEC hoàn thành là Victoria Sapa Resort & Spa năm 1996, khi đó chúng tôi là nhà 
thầu cơ điện tổng. Trong quá trình đấu thầu, MEC đã gây ấn tượng với chủ đầu tư bởi cách làm việc chuyên nghiệp và tỉ mỉ. 
Bằng cách nghiên cứu cẩn thận các điều kiện thời iết cũng như lối sống của người dân bản địa, chúng tôi đã đưa ra một 
ý tưởng thiết kế mới hợp lý với chi phí thấp hơn nhiều so với các hồ sơ dự thầu khác. Sau khi hoàn thành Victoria Sapa, 
MEC đã được chủ đầu tư mời tham gia hai khu nghỉ dưỡng khác là Victoria Cần Thơ và Victoria Hội An. Những thành quả 
ban đầu đã giúp MEC phát triền để trở thành một nhà thầu cơ điện uy ín tại Việt Nam.

20 năm với chất lượng vượt trội đứng vững trước 
mọi thử thách của thời gian.
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ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

HÀ HUY DŨNG
Chủ tịch, Cố vấn cao cấp

NGUYỄN HÀ THANH
Giám Đốc Điều Hành, Việt Nam

TRƯƠNG PHÚC AN
Giám Đốc Kỹ Thuật, Việt Nam

PHẠM ÁNH TUYẾT
Giám Đốc Tài Chính

HÀ ĐỨC HẠNH
Giám Đốc Hành Chính, Việt Nam

TRẦN THANH PHONG
Giám Đốc Điều Hành, Campuchia

YAEM SOMONY
Giám Đốc Hành Chính, Campuchia

TRẦN VĂN LÃM
Giám Đốc Kỹ Thuật, Campuchia

Đội ngũ nhân viên chúng tôi là một sự kết 
hợp chặt chẽ của những người có những 
quan điểm, kinh nghiệm, lối sống và văn hoá 
khác nhau. Ở MEC, chúng tôi cùng nhau 
học hỏi, chia sẻ kiến   thức và đưa ra những ý 
tưởng hợp lý nhất cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có  hơn 
100 người và tất cả đều có chung một mục 
iêu là cung cấp tới cho khách hàng các 
dịch vụ cơ điện chất lượng và toàn diện 
nhất.  Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 
có kinh nghiệm nhiều năm sống và làm việc 
ở nước ngoài, MEC tự hào về khả năng giao 
iếp và làm việc hiệu quả với nhiều ngôn 
ngữ nước ngoài bao gồm Anh, Pháp, Nga và 
Campuchia. Nhân viên của chúng tôi luôn 
được cập nhật liên tục và đào tạo để bắt kịp 
với công nghệ iên iến và phần mềm hiện 
đại. Chúng tôi luôn hiểu rằng nguồn nhân 
lực là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc 
giúp MEC không ngừng tạo nên những giá 
trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.

LÊ HỒNG CƯỜNG
Giám Đốc Xây Dựng
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SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MEC cam kết làm hài lòng khách hàng bằng những 
những giải pháp có hiệu quả kinh tế cao dựa theo 
iêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Mục iêu của MEC là trở thành nhà thầu được in 
cậy nhất trong khu vực Việt Nam và Đông Nam Á.

CHUYÊN NGHIỆP

TẬN TÂM

SÁNG TẠO

TRUNG THỰC

ĐOÀN KẾT

Romain Brenas

Director of IN/ON (Cambodia) Co., Ltd

“’… I am wriing to recommend MEC Internaional Company for its performance and quality of its work for the 
LDS Church project in Kampong Cham, Cambodia. MEC has shown professionalism and strength during the 

whole duraion of the construcion and has always cooperated with the project management, the architect or 
the client, even when the condiions were diicult…’’  

Đặng Tất Thắng
Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn FLC

’‘…Công ty cơ điện điện tử và thương mại quốc tế (MEC) đã thể hiện inh thần hợp tác và sự chuyên nghiệp để 
vận hành dự án một cách trơn tru và đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về mặt thẩm mỹ, an toàn và iến độ 
của dự án. Chúng tôi rất hài lòng về cách làm việc của nhà thầu tại dự án này. Rất mong trong thời gian tới có thể 
hợp tác với nhà thầu trong các dự án iếp theo.’’

Nguyễn Văn Lợi
Giám Đốc Công ty Sao Hôm (ESC., LTD)

‘’…MEC đã thể hiện là một nhà thầu uy ín và chuyên nghiệp trong công việc. Tất cả mọi công việc đều được nhà 
thầu hoàn thành đúng hạn, mọi quy đinh về an toàn đều được tuân thủ. Chúng tôi rất ấn tượng bởi nền nếp và 
cách quản lý của MEC.…’’
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LĨNH VỰC XÂY LẮP

CƠ

ĐIỆN

NƯỚC

ĐIỀU HÒA

ÂM THANH

NGHE NHÌN

MẠNG THÔNG TIN

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

AN NINH

QUẢN LÝ TÒA NHÀ BMS
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DỊCH VỤ TOÀN DIỆN

TƯ VẤN
MEC cung cấp rất nhiều dịch vụ kỹ thuật Cơ - Điện - Nước, do đó nhiệm vụ đầu iên của 
chúng tôi là giúp đỡ khách hàng của mình lựa chọn chính xác những thứ họ cần. Ngay từ 
đầu, khách hàng được mời tham gia vào một cuộc thảo luận mở về mục iêu và mục đích 
của dự án. Chúng tôi tập trung lắng nghe và tham gia thảo luận cùng khách hàng, dù sao 
thì khách hàng mới là người hiểu rõ dự án của mình nhất. Từ những cuộc thảo luận này, 
mục iêu, ngân sách, iến độ và lợi nhuận trên kỳ vọng đầu tư được làm rõ. Sau khi đã nắm 
được những yêu cầu của khách hàng, chúng tôi tập trung vào chuyên môn kỹ thuật của 
mình để đưa ra những giải pháp phù hợp đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Công việc giám sát thi công đóng một vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình thi 
công để đảm bảo rằng toàn bộ quá trình được thực hiện đúng iến độ và chất lượng đảm 
bảo theo yêu cầu hợp đồng và bản vẽ thiết kế thi công của nhà thầu và chủ đầu tư.
Phòng giám sát dự án của MEC chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát, dự toán chi phí và 
các dịch vụ khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực này, chúng tôi đã giám sát thành công nhiều dự án xây dựng quốc tế với các iêu 
chuẩn khắt khe. MEC tự hào về khả năng giám sát và theo dõi các dự án Cơ - Điện - Nước 
phức tạp.

CUNG CẤP THIẾT BỊ

MEC chỉ giới thiệu những trang thiết bị phù hợp nhất với yêu cầu của dự án, không phân 
biệt thương hiệu hoặc đối tác cung cấp. Đối với chúng tôi, một dự án cao cấp không phải 
là dùng những trang thiết bị đắt iền, mà là những trang thiết bị phù hợp, kết hợp với chất 
lượng trong thiết kế và xây dựng. Chúng tôi luôn ủng hộ các nhà cung cấp của mình tạo 
thành những liên minh chiến lược mà mọi người cùng lợi nhuận và phát triển, đồng thời 
làm lợi cho cộng đồng và môi trường xung quanh.

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

Bảo trì bảo dưỡng giúp cắt giảm chi phí vận hành, giảm tổn hao, tăng tuổi thọ cho thiết bị 
máy móc, dự phòng trước các hỏng hóc, giúp khách hàng tập trung vào công việc sản xuất 
chính và năng cao hiệu quả sản xuất. Chính vì vậy, MEC luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc khách 
hàng lên hàng đầu. Các dịch vụ Cơ Điện và thiết bị do chúng tôi cung cấp luôn được bảo 
hành, bảo trì chu đáo theo iêu chuẩn của nhà sản xuất và theo đúng cam kết với khách 
hàng. MEC luôn nỗ lực xây dựng một sự hợp tác lâu dài với khách hàng bằng cách mang 
đến những dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp nhất. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn luôn 
có mặt mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ iện ích tốt nhất.

THIẾT KẾ
 

MEC luôn mong muốn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất ngay từ khi dự 
án được hình thành. Chúng tôi cam kết cung cấp những giải pháp tối ưu nhất. Những 
chuyên viên tư vấn và kỹ sư của chúng tôi luôn luôn cân nhắc tất cả các yếu tố ảnh hưởng 
đến công trình, ví dụ như khí hậu địa phương, điều kiện ánh sáng, phong tục tập quán của 
người dân xung quanh, v..v.. để đề xuất các chiến lược tối ưu nhằm đạt được mức iết 
kiệm chi phí tối đa. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ - Điện - Nước, MEC đã 
thành lập một đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp chuyên phụ trách tư vấn và thiết kế để đáp 
ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

THI CÔNG
Ngoài đội ngũ kỹ sư thiết kế, MEC cũng có một số lượng lớn kỹ sư xây dựng và kỹ thuật 
viên có kỹ thuật lành nghề, chăm chỉ, được đào tạo bài bản. Các nhà quản lý dự án của 
chúng tôi có bằng kỹ sư, chứng chỉ quản lý và nhiều năm kinh nghiệm. Họ có trách nhiệm, 
ính cảnh giác cao và thực hiện theo đúng quy trình iêu chuẩn để đảm bảo an toàn và 
chất lượng cho công trình.
Với chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 và kinh nghiệm thực tế dày dặn, MEC luôn nỗ 
lực vượt qua những mong đợi của khách hàng. Chất lượng dịch vụ của chúng tôi đã được 
xác nhận qua nhiều dự án lớn và sự hài lòng của khách hàng cả trong nước lẫn quốc tế.

14 15
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SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CƠ KHÍ HUY HÙNG

Công ty cơ khí Huy Hùng là một trong các nhánh của MEC. 

Là một xưởng cơ khí được thành lập vào năm 2000 với mục đích 
ban đầu là cung cấp trực iếp cho MEC. Với đội ngũ kỹ thuật viên, 
nhân viên giàu kinh nghiệm và tay nghề cao, xưởng đã dần phát 
triển thành một công ty sản xuất lớn. Công ty đã tham gia sản 
xuất, lắp đặt các sản phẩm cơ khí cho nhiều dự án ở Việt Nam và 
nước ngoài.

Công ty cơ khí Huy Hùng chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí 
phục vụ các ngành điện tử, điện công nghiệp, điện dân dụng, tự 
động hóa, chế tạo máy, chế biến nông - lâm sản và các lĩnh vực 
khác.

TÒA NHÀ XANH
 

Đối với chúng tôi, phát triển bền vững là hướng đi đúng đắn cho 
tất cả các ngành. MEC tự hào đã tham gia vào các dự án được 
chứng nhận của Lotus (chứng nhận đối với các công trình xanh 
của Việt Nam). Ngoài ra, chúng tôi cũng có những chuyên gia 
tư vấn của AP Lotus, những người có thể đưa ra những phương 
pháp và lời khuyên giúp tòa nhà iết kiệm iêu thụ năng lượng, 
cải thiện sức khoẻ của người iêu dùng và giảm lượng khí thải 
carbon cũng như tác động tới môi trường.

Chúng tôi luôn bắt đầu bằng việc xác định các mục iêu bền vững 
của khách hàng; ìm hiểu môi trường sống của họ, phân ích thói 
quen iêu dùng và từ đó đặt ra các mục iêu khả thi. Sau khi đã 
tập hợp đầy đủ thông in, chúng tôi sẽ đưa ra những lời tư vấn 
phù hợp với mong muốn xây dựng được một quần thể xanh, iết 
kiệm năng lượng. Mục iêu hàng đầu của MEC là nghiên cứu sử 
dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý làm giảm thiểu 
tác động iêu cực đối với sức khỏe và môi trường trong quá trình 
xây lắp và sử dụng tòa nhà.  
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Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2
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VICTORIA SAPA RESORT & SPA VICTORIA HOI AN RESORT & SPA

Vị trí :  Sapa, Việt Nam

Năm :   1998

Quy mô :  78 phòng, 4 sao

Dịch vụ : Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Nghe nhìn, PCCC, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình  
  cáp, Bể bơi 

Vị trí :  Hội An, Việt Nam

Năm :   2001

Quy mô :  110 phòng, 4 sao

Dịch vụ : Thiết kế & Thi công hệ thông Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Nghe nhìn, PCCC, 
  Mạng thông in
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Vị trí :  Siem Reap, Campuchia

Năm :   2003

Quy mô :  24 phòng, 5-sao 

Dịch vụ : Cơ, Điện, Điều hòa, Nghe nhìn, PCCC, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp

AMANSARA RESORT

Vị trí :  Cần Thơ, Việt Nam

Năm :   2000

Quy mô :  92 phòng, 4-sao 

Dịch vụ : Thiết kế & Thi công hệ thông Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Nghe nhìn, PCCC, Mạng
  thông in, An ninh, Truyền hình cáp, Thang máy, Bể bơi

VICTORIA CAN THO RESORT & SPA
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Vị trí :  Huế, Việt Nam 

Năm :   2006

Quy mô :  122 phòng, 4-sao 

Dịch vụ : Thiết kế & Thi công hệ thông Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Nghe nhìn, PCCC, Mạng 
  thông in

LA RESIDENCE HUE
HOTEL & SPA

Vị trí :  Siem Reap, Campuchia

Năm :   2002

Quy mô :  55 phòng, 4-sao 

Dịch vụ : Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Nghe nhìn, PCCC, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình 
  cáp, Bể bơi

LA RESIDENCE D’ANGKOR
RESORT & SPA
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Vị trí :  Siem Reap, Campuchia

Năm :   2009

Quy mô :  141 phòng, 4-sao 

Dịch vụ : Thiết kế và thi công hệ thống Điện, Nước, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp,  
  Thang máy
                      

PARADISE ANGKOR VILLA HOTEL

Vị trí :  Vũng Tàu, Việt Nam 

Năm :   2018

Quy mô :  15 tầng, 1 hầm, 150 phòng, 4-sao 

Dịch vụ :         Điện, Nước, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp

CAO HOTEL
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Vị trí :  Thanh Hóa, Việt Nam 

Năm :   2015

Quy mô :  150 phòng khách sạn, 198 phòng villa, 5-sao 

Dịch vụ :         Thi công hệ thống Cơ, Điện, Nước, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp

FLC ALACARTE SAM SON HOTEL

Vị trí :  Hội An, Việt Nam

Năm :   2010

Quy mô :  210 phòng, 12 villa, 5-sao 

Dịch vụ :         Thi công hệ thống Cơ, Điện, Nước, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp

SUNRISE HOI AN RESORT
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Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2
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PROJECT

Vị trí :  Sihanoukville, Campuchia

Năm :   2018 - 2019

Quy mô :  18 tầng, 166 căn hộ

Dịch vụ : Hệ thống Điện, Nước,  Điện nhẹ bổ sung,  Điều hòa thông gió, Bể bơi  
                      

NEW NORDIC HOTEL CAMBODIA  

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2011

Quy mô :  27 tầng, 2 hầm, 182 căn hộ 

Dịch vụ : Cơ, Điện, Nước, Thông gió, Nghe nhìn, Âm thanh, Mạng thông in, An ninh, Truyền 
  hình cáp

VNT TOWER
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PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

STARCITY HANOI TOWER

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2012

Quy mô :  27 tầng, 3 hầm, 373 căn hộ 

Dịch vụ : Cơ, Điện, Nước, Thông gió, Mạng thông in, Nghe nhìn, Âm thanh, An ninh, Truyền 
  hình cáp

NEW NORDIC HOTEL STARCITY NHA TRANG HOTEL

Vị trí :  Nha Trang, Việt Nam

Năm :   2014

Quy mô :  24 000 m2 , 21 tầng, 1 hầm, 175 phòng, 110 căn hộ, 4-sao 

Dịch vụ : Cơ, Điện, Nước,  Nghe nhìn, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp
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Vị trí :  TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Năm :   2016

Quy mô :  88 000 m2 , 22 tầng, 2 hầm, 420 căn hộ

Dịch vụ : Điện, Nước, Mạng, An ninh, Truyền hình cáp
 

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2018

Quy mô :  77 000 m2, 22 tầng, 2 hầm, 666 căn hộ 

Dịch vụ : Điện, Nước, Mạng thông in, An ninh, Truyền hình cáp

RIVERA PARK HANOI RIVERA PARK SAIGON
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PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

Vị trí :  Phnom Penh, Campuchia

Năm :   2018

Quy mô :  3 khối, 42 000 m2, 581 căn hộ 

Dịch vụ : Thiết kế hệ thống MEP , Thi công hệ thống Điện, Điều hòa, Mạng thông in, An ninh, 
                         Truyền hình cáp

BODAIJU RESIDENCES

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2015

Quy mô :  78 căn hộ

Dịch vụ : Hệ thống nước

VINHOMES TIMES CITY PARK HILL 2
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PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2015

Quy mô :  8 cửa hàng iện lợi, 500 m2 mỗi cửa hàng

Dịch vụ :        Điện, Nước, Điều hòa thông gió, Mạng, An ninh

VINMART SUPERMARKETS

Vị trí :  Việt Nam

Năm :   2013 - 2014 

Quy mô :  4 siêu thị, 5 000 m2 mỗi siêu thị

Dịch vụ : Cơ, Điện, Âm thanh, Mạng thông in, An ninh

VINMART + 
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PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

LATS BUILDINGPACIFIC PLACE

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2007

Quy mô :  69 000 m2, 19 tầng, 5 hầm, 373 căn hộ 

Dịch vụ : Thiết kế hệ thống MEP, Thi công hệ thống Điều hòa, Quản lý tòa nhà BMS

Vị trí :  TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Năm :   2018 - 2019
 

Quy mô :  15 tầng, 2 hầm

Dịch vụ : Thiết kế và thi công Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Điện nhẹ, Bể bơi
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PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

BIG C SUPERMARKETS

Vị trí :  Việt Nam

Năm :   2009 - 2013

Quy mô :  6 siêu thị, 3 000 m2– 9 000 m2 mỗi siêu thị

Dịch vụ : Âm thanh, Mạng, An ninh, Camera

BONCHON RESRAURANT CHAIN

Vị trí :  Việt Nam

Năm :   2019

Quy mô :  2 nhà hàng, 150 – 500 m2

Dịch vụ : Thiết kế và thi công hệ thống Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Mạng, Âm thanh, PCCC
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NIPPON STEEL FACTORY

Vị trí :  Bắc Ninh, Việt Nam

Năm :   2008

Quy mô :  9 200 m2

Dịch vụ : Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Mạng thông in, Nghe nhìn, Âm thanh, An ninh

BA THIEN INDUSTRIAL ZONE 2
MANAGEMENT OFFICE

Vị trí :  Vĩnh Phúc, Việt Nam

Năm :   2014

Quy mô :  3 000 m2

Dịch vụ : Điện, Điều hòa, Nước, Mạng, Camera
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PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

PROJECT

Locaion : City. Country

Year :   1000

Size :   Size 

Service : Service 1, service 2

CHURCHES OF JESUS CHRIST
LATTER-DAY SAINTS

TRANG TIEN PLAZA

Vị trí :  Campuchia

Năm :   2006 - 2014

Quy mô :  6 nhà thờ, 3 000 m2 - 5 000 m2

Dịch vụ:          Cơ, Điện, Nước, Điều hòa, Nghe nhìn, Âm thanh, Mạng thông in, An ninh, Truyền  
  hình cáp

Vị trí :  Hà Nội, Việt Nam

Năm :   2014

Quy mô :  8 000 m2, 4 tầng

Dịch vụ : Cải tạo hệ thống Điện, Nước, Điều hòa
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CONTACT US

MEC INTERNATIONAL VIETNAM

MEC INTERNATIONAL CAMBODIA

Tầng 6, Tòa nhà 18/4
Số 8 Phạm Hùng
Cầu Giấy, Hà Nội

+84 24 37629254 / 55 / 56

+84 24 3769257

admin.hanoi@mec.vn

44, St. 468 Sangkat
Toul Tompound II
Khan Chamkamorn, Phnom Penh

+855 23 218 215

+855 23 218 215

cambodia@mec.vn
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