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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Company Introduction
ECO Việt Nam là Công ty Tiên phong Khởi nghiệp trong lĩnh
vực Tư vấn Giải pháp - Thiết kế - Thi công & Lắp đặt Hệ
thống Thiết bị Tái chế Rác thải Thực phẩm. Giải pháp Tái
chế Rác thải Thực phẩm mà ECO Việt Nam mang tới không
chỉ là Giải pháp cho mỗi Hộ gia đình Việt Nam mà còn cho
các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động
trên lãnh thổ Việt Nam.
ECO Vietnam is a Pioneering Start-up Company in the field of
Solution Consulting – Design – Construction & Installation of
Equipment System for Composting Food Waste. The Food Waste
Composting Solution that ECO Vietnam brings is not only a
Solution for each Vietnamese Household but also for domestic
and foreign businesses operating in the territory of Vietnam.

CHÚNG TÔI CHỌN
“RÁC THẢI THỰC PHẨM”
We choose “FOOD WASTE”
Tại sao ECO Việt Nam lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực đưa
các Giải pháp Tái chế Rác thải Thực phẩm về Việt Nam?

Rác thải thực phẩm chiếm từ 40%- 60% trên tổng số lượng
rác thải ra mỗi ngày. Phần lớn rác thải thực phẩm hiện nay được lẫn
trong rác thải sinh hoạt và xử lý bằng cách chôn lấp. Tuy nhiên, khi
tích tụ và phân hủy trong môi trường yếm khí, rác thải thực phẩm sẽ
sinh ra khí metan (CH4) – Khí metan tác động đến hiện tượng nóng
lên toàn cầu gấp 80 lần so với CO2.
Food waste accounts for 40%-60% of the total waste amount every day.
Nowaday, most of food waste is mixed in domestic waste and disposed of
by landfill. However, when accumulate and decompose in an anaerobic
environment, food waste will produces methane gas (CH4) – Methane
contributes to global warming directly 80 times comparing with CO2.

Trước khi bắt đầu khởi nghiệp, chúng tôi đã dành nhiều thời
gian để tìm hiểu về những tác động của tất cả các loại rác thải
đến môi trường, qua đó nhận biết rác thải thực phẩm cũng là
một nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm môi trường và biến
đổi khí hậu, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận thức được hiểm
họa của rác thải thực phẩm, đặc biệt là tại Việt Nam.
Nếu có một hướng đi đúng đắn thì vòng đời của rác thải thực
phẩm không chỉ dừng lại ở các bãi chôn lấp mà sẽ được tái sinh
trở thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ quý giá cho cây trồng. Đó
cũng chính là lý do Chúng tôi lựa chọn Khởi nghiệp và đưa các
Giải pháp Tái chế Rác thải Thực phẩm tiên tiến trên Thế giới
của hai thương hiệu hàng đầu là SmartCara - Hàn Quốc & Oklin
International - Hồng Kông để phát triển tại Việt Nam.
Why did ECO Vietnam choose to StartUp a business in the field of
bringing Food Waste Solutions to Vietnam?
Before we started our business, we spent a lot of time to study about
the effects of all types of waste to the environment, thereby realizing
that, food waste is also a major cause of environmental pollution and
climate change, but lots of people are still not aware of the danger
hazards of food waste, especially in Vietnam.
If there is a right direction, the life cycle of food waste does not stop
at landfills but will be repurposed to become a valuable source of
organic nutrients for plants. That is also the reason why we choose to
start a business and bring advanced Food Waste Recycling Solutions
in the world with two leading brands: SmartCara - Korea & Oklin
International - Hong Kong to Vietnam.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

NHÂN SỰ

Our History

Human Resource

29/01/2021
• ECO Việt Nam được thành lập.
Văn phòng chính tại TP. Hồ Chí Minh.
ECO Vietnam was established with
Headquarter located in Ho Chi Minh City.
• Trụ sở: Tầng 6, TT Đổi mới Sáng tạo
Sunwah, Tòa nhà Golden House, Sunwah
Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam.

19/06/2022

Chúng tôi là một đội ngũ những trái tim
Việt Nam tâm huyết và quan tâm đến
môi trường, dày dặn kinh nghiệm đưa
các Công nghệ mới mang tính ứng dụng
cao vào thị trường Việt Nam. Đó cũng
là lý do ECO Việt Nam được lựa chọn là
Nhà phân phối độc quyền cho 2 thương
hiệu hàng đầu Thế giới về Giải pháp Tái
chế Rác thải Thực phẩm: SmartCara –
Hàn Quốc và Oklin International – Hồng
Kông tại thị trường Việt Nam.

• Thành lập Chi Nhánh ECO Việt Nam
tại TP. Hà Nội.
Establised ECO Vietnam Branch in Hanoi
Capital.
• Chi nhánh: Sảnh chính, Tầng 1,
Green Pearl, Số 378 Phố Minh Khai,
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Branch office: Entrance hall, 1st Floor,
Green Pearl, 378 Minh Khai, Vinh Tuy
Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City,
Vietnam.

Headquarter: Sunwah Innovation Center, 6th
Floor, Golden House Building, Sunwah Pearl,
90 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh
Thanh District, HCMC, Vietnam.

We are a team of Vietnamese hearts who are enthusiastic and care about the environment, with extensive
experience in bringing new technologies with high applicability to the Vietnamese market. That is also the
reason why ECO Vietnam was selected as the Exclusive Distributor in Vietnam market for 2 leading brands in
Food Waste Composting Solutions in the world: SmartCara – Korea and OKLIN International – Hong Kong.

ĐỐI TÁC KỸ THUẬT
Technical Partner
ECO Việt Nam không chỉ lựa chọn những thương hiệu uy tín để đưa về Việt Nam mà chúng tôi còn
lựa chọn đơn vị cung cấp toàn bộ phần dịch vụ kỹ thuật có bề dày kinh nghiệm và uy tín. Theo đó
ECO Việt Nam đã kí kết hợp tác với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật TECHPRO IMS Center – Công ty Cổ
phần Phát triển công nghệ TECHPRO – Đơn vị có hơn 20 năm phát triển cùng với đội ngũ nhân
viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm về HỢP TÁC TOÀN DIỆN – PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KỸ THUẬT cho
cả thiết bị SmartCara & Oklin International mà ECO Việt Nam phân phối tại thị trường Việt Nam.

TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Vision - Core Values
Với tầm nhìn không chỉ đem lại Giải pháp Tái
chế Rác thải Thực phẩm nhằm giảm thiểu các
tác động đến môi trường mà còn góp phần:

With a vision to not only bring the Food Waste
Recycling Solutions to reduce the impact on
the environment but also contribute to:

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
việc phân loại rác thải và tái chế rác tại nguồn.

Raising awareness of the importance about
waste segregation and recycling at source.

Giáo dục cho Thế hệ tương lai về Lối sống
Xanh – Có trách nhiệm hơn với Môi trường.

Educating Future Generations on Green
Lifestyle – Be more responsible for the
Environment.

Định hướng các Doanh nghiệp hướng tới
mục tiêu Sản xuất và Tiêu dùng có Trách
nhiệm – Phát triển Bền vững.
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Guiding businesses towards the goal of
Responsible Production and Consumption –
Sustainable Development.

ECO Vietnam not only chooses reputable
brands to bring into Vietnam market, but
we also Choose a partner who provides the
entire technical service part with experience
and reputation. Whereby, ECO Vietnam
has signed a cooperation agreement with
Installation Maintenance Services Center (IMS
Center) – TECHPRO Technology Development
Joint Stock Company – The company has
more than 20 years of development with
a team of experienced employees and
technicians on Comprehensive Cooperation
– Technical Service Development for both
SmartCara & Oklin International equipment
which ECO Vietnam distributes in Vietnam
market.

ECOVIETNAM Profile
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Notable features
Màu sắc
Color

Màu ghi /Grey

Dung tích/ Capacity:
2 lít
Trọng lượng/ Weight:
9KG

SmartCara được thành lập năm 2009, là Thương
hiệu Tiên phong đưa ra thị trường một Giải pháp
tối ưu để giải quyết vấn đề về Rác thải Thực
phẩm. Thiết bị SmartCara được sản xuất tại Hàn
Quốc với Công nghệ tiến tiến nhất và dẫn đầu
thị trường Hàn Quốc về Thiết bị Tái chế rác thải
Thực phẩm.
SmartCara là Thương hiệu trực thuộc Tập đoàn
SPG - Tập đoàn đứng trong Top đầu thế giới về
sản xuất Motor.
Với tầm nhìn vì một Môi trường XANH và vì sự
phát triển của các thế hệ tương lai, sau hơn 10
năm nghiên cứu và phát triển, thiết bị Tái chế
rác thải Thực phẩm SmartCara đã được phân
phối rộng khắp các thị trường Châu Âu, Châu
Mỹ, Trung Đông, Châu Á và hiện nay đã có mặt
tại Việt Nam.

SmartCara was established in 2009, a Pioneer
brand brings into market an Optimal Solution to
solve the problem about Food Waste. SmartCara
devices are made in Korea with the most advanced
technology and SmartCara is the number 1 selling
food waste disposal unit in Korea.
SmartCara is a Brand under the SPG Group –
who is ranked in the top of the world in terms
of Motor production. With a vision for a GREEN
Environment and for the development of future
generations, after more than 10 years of research
and development, SmartCara Food Waste Disposal
products have been widely distributed throughout
European, America, Middle East, Asia markets, and
now present in Vietnam.

16:20, 22/07/2022

3-7h

Màu ghi /Grey
Màu trắng /White
Màu xanh /Green
Màu hồng /Pink

Không gây mùi
No odor

Không gây tiếng ồn
No noise

Dung tích/ Capacity:
2 lít

Xuất xứ - Sản xuất/ Origin - Manufacturer
Công ty TNHH SMARTCARA - HÀN QUỐC
SMARTCARA Co., LTD. - KOREA
ECO VIỆT NAM - Nhà phân phối độc
quyền tại Việt Nam
Vietnam Exclusive Distributor

CHỈ BẰNG
NÚT CHẠM
One Touch

TÁI CHẾ
ĐƠN GIẢN
Simple Recycling
https://drive.google.com/file/d/1i68xZsdsDrHf7OWiKVpq8KaxhkbOa9gk/view

Điện áp/ Voltage:
220v/ 50Hz
Điện năng
Power Consumption:
500W

Thành phẩm
thân thiện với môi trường
Eco-friendly output

Thời gian tái chế/
Recycling duration:
3-7h

Chế độ tự làm sạch
Self-cleaning mode

1/1

Màu sắc
Color

On 7th November 2021, SmartCara - Food Waste
Disposal which is exclusively distributed by ECO
VIETNAM in Vietnam market was honored in the
program: “TOP 100 – BEST PRODUCTS, SERVICES
FOR FAMILY AND CHILDREN” in 2021.
ECOVIETNAM Profile

Thời gian tái chế/
Recycling duration:

Màu sắc
Color

Thành phẩm SmartCara .jpg

Ngày 07/11/2021, SmartCara - Thiết bị tái chế
rác thải thực phẩm cho gia đình do ECO VIỆT
NAM phân phối độc quyền tại thị trường Việt
Nam đã được vinh danh trong chương trình:
“TOP 100 - SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO
GIA ĐÌNH, TRẺ EM” năm 2021.

06

ECO VIỆT NAM - Nhà phân phối độc
quyền tại Việt Nam
Vietnam Exclusive Distributor

Điện năng
Power Consumption:
500W

Trọng lượng/ Weight:
13KG

Thu gọn đến 90% lượng rác thải, giúp chuyển
hóa rác thải thực phẩm thành dưỡng chất hữu
cơ có thể dùng để chăm sóc cho cây trồng. Không
chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường
đồng thời giúp các thành viên trong gia đình ý
thức được việc bảo vệ môi trường và hành động
mỗi ngày vì Môi trường.
Reduces up to 90% of waste, helping to convert
food waste into organic nutrients that can be
used as fertilizer for plants. Not only contributing
to the reduction of waste into the environment,
but also helping family members to be aware of
environmental protection and take action every day
for the environment.

Xuất xứ - Sản xuất/ Origin - Manufacturer
Công ty TNHH SMARTCARA - HÀN QUỐC
SMARTCARA Co., LTD. - KOREA

Điện áp/ Voltage:
220v/ 50Hz

Không ruồi nhặng, côn trùng
No maggots or fruit flies

Màu ghi /Grey

Dung tích/ Capacity:
2 lít
Trọng lượng/ Weight:
19KG

Xuất xứ - Sản xuất/ Origin - Manufacturer
Công ty TNHH SMARTCARA - HÀN QUỐC
SMARTCARA Co., LTD. - KOREA
ECO VIỆT NAM - Nhà phân phối độc
quyền tại Việt Nam
Vietnam Exclusive Distributor

Sử dụng chất liệu cao cấp
Made with high quality materials

Điện áp/ Voltage:
220v/ 50Hz
Điện năng
Power Consumption:
1000W
Thời gian tái chế/
Recycling duration:
3-7h

Hướng dẫn bằng âm thanh
Audio guidance
ECOVIETNAM Profile
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GIẢI PHÁP TÁI CHẾ RÁC THẢI THỰC PHẨM CHO DOANH NGHIỆP

OKLIN - ĐANG LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU
NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
OKLIN - Trusted by many of the worlds leading Brands

Food Waste Composting Solutions for Businesses
Năm 1980, một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản và Hàn Quốc cùng nhau phát hiện ra một hỗn
hợp vi khuẩn mới được đặt tên là Acidulo®. Khai thác khả năng của Acidulo® trong việc giải quyết
vấn đề rác thải thực phẩm đang gia tăng trên toàn cầu, họ đã phát triển một thiết bị tái chế rác
thải thực phẩm hoàn chỉnh và đưa ra thị trường vào năm 1997 lấy tên thương hiệu là Oklin, thiết
bị được sản xuất tại Busan, Hàn Quốc.
In 1980, a group of Japanese and Korean scientists together discovered a new mixture of bacteria named
Acidulo®. Harnessing Acidulo®’s ability to tackle the growing global food waste problem, they developed a
complete food waste composting device and brought it to the market in 1997 under the brand name OKLIN,
the device was manufactured in Busan, Korea.

CÁC DỰ ÁN THỰC NGHIỆM VỚI OKLIN TẠI VIỆT NAM
Pilot Projects in Vietnam with OKLIN Products

Dự án thực nghiệm máy Oklin GG-10S
tại Aeon Mall Celadon Tân Phú.
Pilot Project with GG-10S at AEON Celadon
Tan Phu.

Từ 2010, trụ sở chính của Oklin International được chuyển sang Hồng Kông với các Nhà máy cũng
được hệ thống hóa và sản xuất tại Trung Quốc.
Mạng lưới của Oklin International trải rộng ở Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Nam Phi,
Trung Quốc, Đông Nam Á, Úc và New Zealand.
Since 2010, Oklin International’s head office was moved to Hong Kong with factory as well systematized
and manufactured in China.
Oklin International’s network spans North and South America, Europe, the Middle East, South Africa, China,
Southeast Asia, Australia and New Zealand.
Công nghệ tiên tiến của Oklin International cho phép tạo ra
quá trình ủ phân tự động và không có mùi. Sử dụng nhiệt
và Vi sinh Acidulo - độc quyền của Oklin, rác thải thực phẩm
được chuyển hóa thành một loại giá thể phân bón hữu cơ
giàu dinh dưỡng chỉ trong 24 giờ.

Dự án thực nghiệm máy Oklin GG-30S tại
Nhà máy dệt may Thygesen Việt Nam.
Pilot Project with GG-30S at Thygesen
Textile Vietnam Factory.

Oklin International’s innovative technology allows for an automated
and odorless composting process. Utilizing Oklin’s proprietary
microbes - Acidulo and heat, food waste is transformed to nutrientrich soil in only 24 hours.

Dự án thực nghiệm máy Oklin GG-10S
tại trường RMIT chi nhánh Hồ Chí Minh.
Pilot Project with GG-10S at RMIT Saigon South.

Oklin International có đa dạng các dòng thiết bị với Công suất phù hợp với nhiều đối tượng khách
hàng, từ vài KG cho đến vài TẤN rác thải thực phẩm mỗi ngày.
Oklin International has a wide range of products with capacities suitable for a wide range of customers, from
few KILOGRAMS to several TONS of food waste per day.

Dự án thực nghiệm máy Oklin GG-30S
tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.
Pilot Project with GG-30S at JW Marriott
Hanoi Hotel.
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CÁC HOẠT ĐỘNG CSR
Corporate Social Responsibility Activities
ECO Việt Nam tại sự kiện “Sống Xanh” được tổ
chức tại trường mầm non Tuệ Đức cơ sở Quận 7.
ECO Vietnam at the event “Green Life” which is held at
Tue Duc Kindergarten in District 7.

ECO Việt Nam tham gia Talk Show “GREEN DAY”
được tổ chức bởi AEON MALL CELADON Tân Phú.
ECO Vietnam participated in talk show “GREEN DAY”
organized by AEON MALL CELADON Tan Phu.

ECO Việt Nam tham gia các hoạt động tái chế + trồng
cây cùng các bé tại Sự kiện “SỨC SỐNG MỚI TỪ VẬT
LIỆU PHẾ THẢI” do AEON MALL Bình Dương tổ chức.
ECO Vietnam participated in recycling and tree planting
activities with children at the event “NEW LIFE FROM
WASTE MATERIALS” organized by AEON MALL Binh Duong.

ECO Việt Nam vinh dự được đồng hành cùng Dự
án Lớp học Cộng đồng xây dựng bằng ECO-BRICK
đầu tiên tại Việt Nam ở tỉnh Trà Vinh.
ECO Vietnam was honored to accompany the first
ECO-BRICK Community Classroom Project in Vietnam
in Tra Vinh Province.

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
Customers & Partners

Hưởng ứng Ngày Trái Đất, ECO Việt Nam đã tham
gia hoạt động trồng cây cùng Hội Bảo vệ Thiên
nhiên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
In response to Earth Day, ECO Vietnam participated
in tree planting activities with Ho Chi Minh City
Association for Nature and Environment Protection.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ECO VIỆT NAM
ECO Vietnam Investment Development JSC.,
Trụ sở: Tầng 6, TT Đổi mới Sáng tạo Sunwah, Tòa nhà Golden
House, Sunwah Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Headquarter: Sunwah Innovation Center, 6th Floor, Golden
House Building, Sunwah Pearl, 90 Nguyen Huu Canh Str., Ward
22, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam.
Chi nhánh: Sảnh chính, Tầng 1, Green Pearl, 378 Minh
Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Branch office: Entrance hall, 1st Floor, Green Pearl, 378 Minh
Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam.
(+84) 782 118 226 | (+84) 782 118 227
info@eco-vietnam.vn
https://eco-vietnam.vn/
https://smartcaravietnam.com/

