Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hạt điều và hàng nông sản thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh ( VINALIMEX

Với phương châm “ AN TOÀN - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG”, Công ty không ngừng phấn đấu vì sự hài lòng

Để liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng , Cô

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của chúng tôi là :

- Chuyên kinh doanh hạt điều, nông lâm thủy sản và hàng công nghiệp thực phẩm.
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- Chế biến hạt điều xuất khẩu và chế biến các sản phẩm tận dụng từ phế liệu của hạt điều.

- Xuất khẩu các mặt hàng : Hạt điều, dầu điều, nông lâm thủy sản, vật tư máy móc thiết bị, hàng công

- Nhập khẩu các mặt hàng : Điều thô, nông lâm thủy hải sản, máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu,

- Chế tạo, cung cấp thiết bị chuyên dùng cho ngành chế biến hạt điều.

- Kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng, văn phòng kho bãi.

Những năm qua, năng lực xuất khẩu nhân điều của chúng tôi là 5.000 tấn/năm với các thị trường : Anh

Văn Phòng công ty:

VINALIMEX J. CO HOCHIMINH CITY

Địa chỉ : 458B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hổ Chí Minh

Tel : + 84 8 39408529

Fax : +84 8 39410073

E-Mail : vinalimex@ hcm.vn.vn
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Các cơ sở trực thuộc :
1. Nhà máy SACAFA
Địa chỉ : 20/28 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
2. Nhà máy Phú An.
Địa chỉ : Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
3. Chi Nhánh Đăknông.
Địa chỉ : Xã Kiến Thành, Huyện Đak R’lap, Tỉnh Đaknông.
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