
ILLIES VIỆT NAM ILLIES VIỆT NAM là chuyên gia cung cấp
các ứng dụng về dệt từ vải mùng đến vải có thun co giãn

chuyên cho hàng thể thao và cả vải kỹ thuật.

Cung cấp các thiết bị và công nghệ hàng đầu từ các nhà sản xuất Châu Âu như.

Các chuyên viên kỹ thuật thiết bị ngành dệt và giải pháp 
công nghệ phù hợp với yêu cầu của khách hàng
Sự đa dạng này giúp ILLIES đem đến các dịch vụ kỹ thuật từ quy trình sản xuất xơ sợi đến hoàn thiện các 
sản phẩm dệt. Nhờ vậy từ những ngày đầu, chúng tôi có thể hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp phụ tùng tại chỗ với 
thời gian đáp ứng nhanh và thanh toán bằng tiền tệ nội địa, đã nhận được sự đánh giá cao từ phía khách 
hàng Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài. Đã chứng minh được rằng ILLIES đáp ứng tốt các nhu cầu 
trong ngành công nghiệp dệt tại khu vực Đông Nam Á. Lợi ích của các khách hàng trong và ngoài nước có 
được từ Dịch vụ kỹ thuật toàn diện của ILLIES cho ngành dệt Việt Nam.

Các giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật trong ngành dệt
Từ sản xuất xơ đến vải hoàn thiện - ILLIES VIỆT NAM là đối tác đáng tin cậy duy nhất trong ngành dệt Việt 
Nam cung cấp đầy đủ các giải pháp và thiết bị cho toàn chuỗi cung ứng dệt. Dịch vụ của chúng tôi được 
hoàn thiện với 2 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật, 1 kho phụ tùng, trung tâm huấn luyện và các thiết bị sửa 
chữa Điện tử & Cơ khí tại chỗ và tức thì.

https://www.illies.com/fileadmin/user_upload/Vietnam_Service_Hub_EN.pdf
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Các chuyên viên kỹ thuật chuyên trách theo nhu cầu của 
khách hàng
Đội ngũ chuyên môn của ILLIES VIỆT NAM có kinh nghiệm phục vụ trong ngành dệt Việt Nam gần 20 
năm. Bộ phận dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi với 40 chuyên viên phục vụ đa ngôn ngữ luôn sẵn 
sàng 24/24 để phục vụ các khách hàng trong và ngoài nước.

• Chuẩn bị mặt bằng, không gian lắp đặt • Bảo trì thiết bị

• Lắp đặt Cơ khí & Cơ điện

• Điện tử

Các dịch vụ đặc thù theo yêu cầu kỹ thuật đối với các 
thiết bị dệt & công nghệ dệt

• Chuyển giao công nghệ

• Huấn luyện

• Dịch vụ Kiểm tra định kỳ

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNGDỊCH VỤ LẮP ĐẶT

• Xử lý sự cố & Bảo hành phụ tùng

• Cung cấp phụ tùng chính hãng

• Dịch vụ sửa chữa

// CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ CÁC BẠN. VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI!

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ILLIES VIỆT NAM
Tầng 502, số 111D Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam‘
Điện thoại: +84 (28) 3526 7301 | e-mail: saigon@illies.de
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