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INTRODUCTION
M&E Trading and Engineering Joint Stock Company: From the beginning, our target has
always been to become one of Vietnam’s leading companies in our business.
To achieve that:

INTRODUCTION
First, we would like to send our respectfully thanks to the customers who have been concerned
about us to collaborate on the projects in the areas of our profession!
As an engineering and trading company, we operate in the field: Supply, design, consultancy,
installation, maintenance of the following systems:

Civil Construction.
Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration.
Civil Electric, Firefighting System.

M&E has been providing the services in the high technology such as: technical consultancy, supply, installation and maintenance; training and transferring technology.
M&E is gradually improving and enhancing the quality of our product and services.
M&E activities in the field of mechanic, electric and refrigeration since 2007. Our scope
of business is technology transfer, supply, installation, maintenance of mechanic, thermal,
electronic, refrigeration, automation and environmental remediation.
Having many years of creative activity and continued growth, M&E has affirmed its
position in the marketplace with experience and prestige gained for many years.
M&E applies modern technology and materials in executing the work, completely
change the classic method to modern method in order to save cost, manpower, time as well as
improve the quality.

Control Equipment, Building Management System.
Gas Furnace and Pressurized system, air compressor system.
Industrial Machines.
Equipments for Researching and Testing.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Trước tiên Công ty cổ phần cơ điện lạnh và thương mại M&E xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới
Quý cơ quan đã quan tâm Công ty chúng tôi để hợp tác thực hiện các dự án trong các lĩnh vực
ngành nghề của chúng tôi!
Chúng tôi là Công ty kỹ thuật, thương mại chuyên hoạt động trong các lĩnh vực chính sau: Cung
cấp, thiết kế, tư vấn, lắp đặt, bảo hành, bảo trì các hệ thống:

Xây dựng công trình dân dụng
Điều hoà không khí và thông gió
Hệ thống điện dân dụng, hệ thống cứu hỏa
Thiết bị điều khiển, hệ thống BMS cho tòa nhà
Hệ thống áp lực và lò hơi, hệ thống khí nén
Thiết bị máy công nghiệp
Thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công ty cổ phần cơ điện lạnh và thương mại M&E: Ngay từ khi mới thành lập, với mong muốn trở
thành một trong những công ty hàng đầu Việt nam trong ngành công nghiệp và dịch vụ kinh doanh
luôn là mục tiêu của công ty.
Để đạt được điều trên:
Công ty M&E đã và đang cung cấp các dịch vụ mang tính công nghệ cao như: tư vấn kỹ
thuật, cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng và bảo trì thiết bị mang tính công nghệ và hiệu quả, đào tạo và
chuyển giao công nghệ.
Công ty M&E đang dần từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm và
dịch vụ của mình.
Công ty M&E hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh từ năm 2007 với lĩnh vực hoạt động
chính là các dịch vụ chuyển giao công nghệ, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì các hệ thống cơ,
nhiệt, điện tử, điện lạnh, tự động hoá và các thiết bị xử lý môi trường.
Công ty M&E với nhiều năm hoạt động sáng tạo và phát triển liên tục đã khẳng định được
vị thế của mình trên thương trường bằng kinh nghiệm và uy tín được đúc kết từ nhiều năm.
Công ty M&E áp dụng những công nghệ và vật liệu mới nhất trong việc thi công, lắp đặt
thay đổi hoàn toàn phương pháp thi công cổ điển bằng phương pháp thi công hiện đại, tiết kiệm chi
phí, nhân lực, thời gian thi công cùng chất lượng công trình được nâng cao.

INTRODUCTION

ORGANIZATIONAL
CHART OF COMPANY

The success of M&E innovation is evaluated as a turning point in technology by manufacturers/ partners which are looking forward to long term cooperation with our company.
M&E has a team of enthusiastic engineers, skilled workers having been trained
through training courses for many years on designing and installing the VRF, water chiller air
conditioning system of Hitachi, Daikin, Trane, Midea…

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

With quickly updated information, we commit to deliver the products to our customers
on time. After sales service supplied with the product is one of the important factors in customer
care policy of M&E Trading and Engineering Joint Stock Company.

BOARD OF DIRECTORS
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Customers are supported by a team of experienced technicians who are eager to meet
the customers’ requirements as soon as possible.

Sự thành công trong công cuộc đổi mới của M&E được nhiều hãng sản xuất thiết bị
cũng như nhiều đối tác đánh giá là một bước ngoặt trong công nghệ thi công và đều mong
muốn được hợp tác lâu dài với công ty.
Với đội ngũ kỹ sư đầy nhiệt huyết, đội ngũ công nhân lành nghề nhiều năm kinh
nghiệm được đào tạo kỹ lưỡng qua các khoá huấn luyện, các lớp đào tạo về thiết kế và lắp đặt
hệ thống điều hoà không khí trung tâm hệ thống Chiller, hệ thống điều hoà thông minh VRF
(VRV) của hãng ĐHKK Hitachi, Daikin, Trane, Midea…
Nhờ mạng lưới thông tin nhanh nhạy luôn được cập nhật đã đảm bảo cho chúng tôi
cam kết giao hàng cho khách đúng thời gian yêu cầu. Dịch vụ hậu mãi luôn kèm theo sản phẩm
là một trong những yếu tố quan trọng trong chính sách chăm sóc khách hàng của Công ty cổ
phần cơ điện lạnh và thương mại M&E.
Khách hàng luôn được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật đầy kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đáp
ứng yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời nhất.

SUBSIDIARY
CTY THÀNH VIÊN

BOARD OF MANAGERS
BAN GIÁM ĐỐC CTY
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DEPARTMENT OF PLANNING
AND MARKETING
P. KẾ HOẠCH VÀ THỊ TRƯỜNG

SHOWROOM AND AGENT
CỬA HÀNG VÀ ĐẠI LÝ

WORKER TEAM NO.1
ĐỘI THI CÔNG SỐ 1

DEPARTMENT OF
TECHNOLOGY
P. KỸ THUẬT

WORKSHOP
XƯỞNG GIA CÔNG

WORKER TEAM NO.2
ĐỘI THI CÔNG SỐ 2

DEPARTMENT OF ACCOUNTING
AND FINANCING
P. KẾ TOÁN TÀI VỤ

SERVICE CENTRE
T.TÂM BẢO HÀNH

WORKER TEAM NO.3
ĐỘI THI CÔNG SỐ 3

STORE
KHO

WORKER TEAM NO....
ĐỘI THI CÔNG SỐ ...

PROFESSION
Having a team of formally trained technicians with many years of experience, we fully meet the requirements of customers.
Design, supply and execute the full work of electric, piping, air conditioning,
lightning – arrester and environmental remediation.
Give expert advice, design, supply and execute the work of refrigeration,
mechanic, electric, electronic system; gas furnace and pressurized system.
Training, transferring modern technology in the field of air conditioning and
automation.

COOPERATION NEEDS
Have needs of cooperation and joint – venture with contractors, factory for all of application above.
Execute the full work of the heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
system, civil electric, piping and mechanic.

Training, transferring modern technology, material.
Supply the industrial machines and equipments.
Supply the building materials.

CHUYÊN MÔN
Với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chính quy có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo kỹ
thuật của chính hãng cùng với sự tâm huyết với nghề, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các yêu
cầu của khách hàng.
Thiết kế, cung cấp và thi công trọn gói các dự án về điện, nước, điều hoà không khí,
chống sét và các thiết bị xử lý môi trường.
Tư vấn, thiết kế, cung cấp và thi công hệ thống lạnh, cơ điện, điện tử, các hệ thống áp
lực và lò hơi.
hoá.

Huấn luyện, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực điều hoà không khí và tự động

Service/ maintenance of the heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
system.
Cooperate in the field of transferring modern technology.

NHU CẦU HỢP TÁC
Có nhu cầu hợp tác và liên doanh với các nhà thầu xây dựng, nhà máy trong tất cả các
lĩnh vực trên.
Nhận thi công toàn bộ hệ thống lạnh và điều hoà không khí, hệ thống điện dân dụng,
cấp thoát nước và gia công cơ khí.
Nhận bảo hành, bảo trì toàn bộ hệ thống lạnh và điều hoà không khí.
Hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ mới.

Huấn luyện, chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới.
Cung cấp các loại máy móc, thiết bị, máy công nghiệp.
Cung cấp các loại vật liệu xây dựng.

INFOMATION OF CEO
Full name: Hoang Anh Vu
Address: 10/357 Tam Trinh Str. Hoang Mai Dist. Hanoi City
Tel: 0949 190080

SCOPE OF BUSINESS
We supply the products of DAIKIN, TRANE, MIDEA CARRIER, HITACHI, FUJITSU, YORK,
HONEYWELL, ...
We have got the means to supply and install the following products:
Types of Air Conditioner (VRV, Water Chiller, Air Cooled or Water Cooled Package Air
Conditioner, Slim Single Package and Multi Split Air Conditioner, ...).
Components of the HVAC System (Water Pump, Valve, Pipe, Duct, Cooling Tower and
Insulating Material...)
Spare Parts used for service/maintenance of the HVAC System
Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration System; BMS, M&E, Electronic
System; Gas

Email: anh.vh@megroup.vn / anhvh.megroup@gmail.com
Position, Company: General Director – M&E Trading and Engineering Joint Stock Company
Area of Operations: Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration System, m&e
system used
at Buildings, Shopping Center, Factories…
Slogan: Best solution
Target: Become a Major Company to Service our Customers Better
Outlook of Business Environment: Fair Competition - Independence - Creativeness
Outstanding Achievement: Supplied Services for Main Point Areas, building, trading center,
factories.
Opinion in Life: Live properly, clearly; incessantly investigate to develop.

Furnace and Pressurized System
Equipments of Industrial Machines, Sylviculture and Construction
Equipments for Researching and Testing
Building Materials (Cement, Soil…)

THÔNG TIN CEO
Họ và tên: Vũ Hoàng Anh
Địa chỉ liên lạc: Số 10/357 Tam Trinh

KHẢ NĂNG CUNG CẤP

Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0949 190080

Chúng tôi phân phối sản phẩm cho các hãng DAIKIN, TRANE, MIDEA CARRIER, HITACHI,

Email: anh.vh@megroup.vn / anhvh.megroup@gmail.com

FUJITSU, YORK, HONEYWELL, ...
Chúng tôi có khả năng cung cấp và lắp đặt các loại sản phẩm sau:
Các loại máy điều hoà không khí (VRV, Water Chillers, Air Cooled or Water Cooled
Package Air Conditioners, Slim Single Package, type and Window type Air Conditioners, ...).
Các thiết bị phụ và các phụ kiện cho hệ thống điều hoà không khí (bơm nước, van
nước, ống nước, ống dẫn khí lạnh, tháp giải nhiệt và các vật liệu bảo ôn...)
Các loại linh kiện thay thế phục vụ cho công tác bảo hành bảo trì các hệ thống điều
hoà không khí.
Các hệ thống lạnh và điều hoà không khí, hệ thống BMS, cơ điện, điện tử, các hệ thống áp
lực và lò hơi.
Các loại máy móc thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng lâm nghiệp và xây dựng
Các loại thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm
Các loại vật liệu xây dựng (xi măng, đá đất các loại…)

Chức danh, nơi công tác: Tổng Giám đốc - Công ty CP cơ điện lạnh và thương mại M&E
Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: Hệ thống điều hòa không khí và thông gió, kho lạnh, hệ
thống cơ điện cho tòa nhà Cao tầng, Trung tâm thương mại, Nhà máy sản xuất
Khẩu hiệu doanh nghiệp: Best solution
Tiêu chí của doanh nghiệp: Trở thành một doanh nghiệp lớn để phục vụ được khách hàng
nhiều hơn.
Quan điểm về môi trường doanh nghiệp: Cạnh tranh lành mạnh - Độc lập - Sáng tạo
Thành tích nổi bật của doanh nghiệp: Đã cung cấp dịch vụ cho các khu trọng điểm, nhà cao
tầng, trung tâm thương mại, nhà máy sản xuất.
Quan niệm sống: Sống đàng hoàng, rõ ràng, không ngừng học hỏi để phát triển.

Again, We Sincerely
Thank You for Your Attention to
M&E Trading and Engineering Joint Stock Company.
We really wish to cooperate with you
and hope our cooperation becomes better!

Một lần nữa chúng tôi hết sức
Cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến
Công ty cổ phần cơ điện lạnh và thương mại M&E.
Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với Quý Khách hàng
và mong rằng sự hợp tác đó ngày càng phát triển!

SEVERAL OF TYPICAL PROJECTS
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Crystal Martin Factory - Workshop
Industrial Parks Quang Chau.

Crystal Mmartin Factory - Workshop
Type of AC: YORK centrifuge Water Chiller System
Total Cooling Capacity: 7140 KW - 2000 RT,
02 Centrifugal Chillers 1000RT, 40 AHU + 81FCU
Year: 2014
Nhà máy Crystal martin – Nhà xưởng
Chủng loại máy: Chiller ly tâm – DAIKIN
Tổng công suất lạnh: 7140 KW - 2000 RT,
02 chiller ly tâm 1000RT, 40 AHU + 81 FCU
Năm hoàn thành: 2014

Yamani Dynasty Factory – Workshop
Type of AC: DAIKIN centrifuge Water Chiller System, VRV system
Total Cooling Capacity: 5.602 KW - 1.600 RT,
02 Centrifugal Chillers 800RT, 24 AHUs
Finish year: 2014
Nhà máy Yamani Dynasty – Nhà xưởng chính
Chủng loại máy: Chiller ly tâm – DAIKIN, hệ thống VRV
Tổng công suất lạnh: 5.602 KW - 1.600 RT,
02 chiller ly tâm 800RT, 24 AHUs
Năm hoàn thành: 2014

Yamani Dynasty Factory
Nam truc District, Nam Dinh Province

Yamani Dynasty Factory – Office Building
Type of AC: Daikin VRV System
Total Cooling Capacity: 6.940.000 Btu/h - 694 HP
Year: 2013
Nhà máy Yamani Dynasty - Nhà văn phòng
Chủng loại máy: VRV – DAIKIN
Tổng công suất lạnh: 6.940.000 Btu/h - 694 HP
Năm hoàn thành: 2013

Yamani Dynasty Factory

Crystal Sweater Factory
Type of AC: Water Chiller System
Total Cooling Capacity: 5.152.120 Btu/h - 440RT
Year: 2013
Nhà máy Crystal Sweater
Chủng loại máy: Water chiller
Tổng công suất lạnh: 5.152.120 Btu/h - 440RT
Năm hoàn thành: 2013

Crystal Sweater Factory

Pharmacy Factory – Hung Yen

Pharmacy Factory – Hung Yen
Type of AC: Water Chiller System
Total Cooling Capacity: 1.861.860 Btu/h - 186HP
Cold Storage (Length 6.2 x Width 5.3 x Height 3 m)* 3 Stores
Temperature: +4/+100C
Year: 2011
Nhà máy Dược Phẩm - Hưng Yên
Chủng loại máy: Hệ thống WATER CHILLER
Tổng công suất lạnh: 1.861.860 Btu/h - 186HP
Hệ thống kho lạnh (dài 6.2 x rộng 5.3 x cao 3 m)* 3 kho
Nhiệt độ: +4/+100C
Năm hoàn thành: 2011

Thanh Cong No. 2 Office and Shopping Centre

Thanh Cong No. 2 Office and Shopping Centre
Type of AC: Water Chiller System
Total Cooling Capacity: 9.200.000 Btu/h - 750RT
Year: 2012
Tòa nhà TTTM và văn phòng cho thuê Thành Công 2
Chủng loại máy: WATER CHILLER
Tổng công suất lạnh: 9.200.000 Btu/h - 750RT
Năm hoàn thành: 2012

R1 Building - Royal City

Tòa nhà R1- Royal City

Type of AC: VRV, Multi Split system
Total Cooling Capacity: 36.000.000 Btu/h
Year: 04/2013

Chủng loại máy: VRV, Multi Split
Tổng công suất lạnh: 36.000.000 Btu/h
Năm hoàn thành: 04/2013

Supply the VRF System Equipments – R1, R2, R3, R4, R5 Apartment, Corridor blocks – Royal City
Type of AC: VRF System
Total Cooling Capacity: 15.292.240 Btu/h
Year: 2013
Cung cấp thiết bị điều hòa không khí VRV - Tòa nhà R1, R2, R3, R4, R5 – Royal City khối căn hộ, hành lang
Công suất lạnh: 15.292.240 Btu/h
Năm hoàn thành: 2013.

Royal City

Times City

Shopping Centre and T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T9,
T10, T18 Blocks – Times City
Type of AC: VRV, FCU System
Total Cooling Capacity: 66.993.157 Btu/h
Year: 4/2013
Khối Trung Tâm Thương Mại – Times City và Tòa
nhà T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T9, T10, T18
Chủng loại máy: VRV, FCU
Công suất lạnh: 66.993.157 Btu/h
Năm hoàn thành: 4/2013

Sovereign House Building - 41A Ly Thai To Street – Hanoi City
Type of AC: VRF System
Total Cooling Capacity: 5.746.000 Btu/h - 582HP
Year: 2011
Tòa nhà Sovereign House - 41A Lý Thái Tổ - Hà Nội
Chủng loại máy: Hệ thống VRF
Tổng công suất lạnh: 5.746.000 Btu/h - 582HP
Năm hoàn thành: 2011

Sovereign House Building

Kinh Bac Office Building

Kinh Bac Office Building – Que Vo – Bac Ninh City
Type of AC: VRF System
Total Cooling Capacity: 3.280.000Btu/h - 202HP
Year: 2008
Tòa nhà Văn Phòng Kinh Bắc - Quế Võ - Bắc Ninh
Chủng loại máy: Hệ thống VRF
Tổng công suất: 3.280.000Btu/h - 202HP
Năm hoàn thành: 2008

Lang Son Province Customs Post
Type of AC: VRF System
Total Cooling Capacity: 3.760.000 Btu/h - 376HP
Year: 2012
Trụ sở Hải quan Tỉnh Lạng Sơn
Chủng loại máy: Hệ thống VRF
Tổng công suất lạnh: 3.760.000 Btu/h - 376HP
Năm hoàn thành: 2012

Lang Son Province Customs Post

Tien Phong Building, Nguyen Phong Sac Street , Hanoi City
Type of AC: VRF System
Total Cooling Capacity: 3.280.000Btu/h - 324HP
Year: 2008
Tòa nhà Tiền Phong - Nguyễn Phong Sắc - Hà Nội
Chủng loại máy: Hệ thống VRF
Tổng công suất: 3.280.000Btu/h - 324HP
Năm hoàn thành: 2008

Huong Giang Hotel and Super Market – Thai Nguyen City
Type of AC: VRF System
Total Cooling Capacity: 2.497.000 Btu/h - 240HP
Year: 2011
Siêu thị và Khách sạn Hương Giang - TP. Thái Nguyên
Chủng loại máy: Hệ thống VRF
Tổng công suất: 2.497.000 Btu/h - 240HP
Năm hoàn thành: 2011

Huong Giang Hotel
and Super Market

M&E TRADING AND ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
No 10/357 Tam Trinh Str., Hoang van Thu Ward, Hoang Mai Dist., Ha Noi
Tel: (84-4) 3 632 1295 I Fax: (84-4) 3 632 1297
Email: info@megroup.vn - anhvh.megroup@gmail.com I www.megroup.vn
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