
Giới thiệu về công ty 
Được thành lập vào ngày 22/04/2002, Công ty TNHH Hạt Giống Hoa Việt Nam – 
FVN hiện đang được biết đến là một trong những nhà cung cấp hạt giống hoa nhập 
khẩu uy tín và chất lượng nhất hiện nay. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 
số 0302603082 do Sở Kế Hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.  
Công ty có văn phòng chính tại TP. Hồ Chí Minh, đây là nơi lưu trữ hàng hóa nhập 
khẩu, đóng gói và phân phối hạt giống cho hầu hết các thị trường trong cả nước. 
Với đội ngũ nhân viên đào tạo chuyên sâu, chúng tôi luôn đem đến cho quý khách 
hàng những sản phẩm với chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngoài văn phòng chính, 
FVN có một trụ sở đặt văn phòng tại TP. Đà Lạt và hệ thống các vườn ươm được 
đầu tư chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng những sản phẩm cây giống chất 
lượng vượt trội. Năm 2017, FVN mở rộng quy mô về các tỉnh Miền Tây, xây dựng 
thêm trại sản xuất tại Tỉnh Tiền Giang nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cây giống 
cho khách hàng. 
Sản phẩm kinh doanh 
Nhập khẩu và phân phối hạt giống hoa các loại. 
Nhập khẩu và phân phối hạt giống rau củ quả (Dưa hấu , Dưa leo, Ớt). 
Nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm giá thể Klasmann. 
Sản xuất và mua bán cây giống hoa Cát tường và một số loại hoa khác. 
Phân phối các sản phẩm vật tư nông nghiệp có liên quan. 
Tầm nhìn: 
Trở thành nhà cung cấp các sản phẩm hạt giống hoa, cây giống hàng đầu Việt 
Nam. 
Xây dựng hệ thống nhân viên chăm sóc khách hàng theo từng khu vực. 
Mở rộng hệ thống Đại Lý phân phối sản phẩm trên phạm vi cả nước. 
Liên hệ 
Trụ sở chính:  
31/78 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM.  
Điện thoại: 08-54272155 . 
Fax: 08-54272196. 
Email: fvnoffice@gmail.com 
Tại Đà Lạt 
45B Thánh Mẫu, P7, Tp. Đà Lạt 
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