
Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác! 

Công ty TNHH Thương mại phân phối Việt Lê được thành lập vào ngày 14 tháng 01 

năm 2019 trong thời điểm ngành hàng chăm sóc sức khỏe và vật tư y tế phát triển và 

bùng nổ. Ra đời với phương châm “ Vì sức khỏe cộng đồng”, Việt Lê Trading đã tự lựa 

chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín làm hàng đầu, nhằm mang lại 

giá trị thiết thực nhất cho khách hàng của chúng tôi. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, mỗi cá nhân trong Việt Lê 

Trading đều hiểu được rằng, chúng tôi luôn cần phải học hỏi, tìm tòi và trau dồi bản 

thân nhiều hơn để có thể phục vụ khách hàng của chúng tôi một cách tốt nhất. 

Trong thời gian sắp tới, Việt Lê Trading sẽ tiếp tục phát triển trên mọi phương diện. 

Phấn đấu nâng cao và cải thiện chất lượng phục vụ, năng lực cạnh tranh, cải tiến quy 

trình quản lý và quan trọng hơn hết là đem lại những sản phẩm tốt nhất tới gần hơn với 

khách hàng. 

Và cơ hội hợp tác với quý khách hàng, chính là nền tảng cho sự phát triển mà Việt Lê 

Trading luôn trân trọng. Chúng tôi tin rằng, với những cố gắng không ngừng và sự ủng 

hộ của Quý Đối tác và khách hàng, tập Việt Lê Trading sẽ gặp hái được nhiều hơn nữa 

thành công trong tương lai.  

Hân hạnh được hợp tác và phục vụ Quý khách hàng & Đối tác! 

Nhằm củng cố lòng tin của Quý đối tác và khách hàng, Việt Lê Trading gửi đến Quý 

đối tác thông tin của các Công ty: 

1/ 2Q International: Công ty chuyên nhập khẩu sản phẩm từ các thị trường Châu Âu, 

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,... 

  

2/ Việt Lê Trading: Công ty chuyên phân phối các sản phẩm độc quyền đến từ: Châu 

Âu, Châu Mỹ, Việt Nam,… 

Viet Le Trading hướng tới giá trị “Vì lợi ích sức khỏe của cộng đồng” - Chúng tôi luôn 

cố gắng đem đến những sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo yếu tố “Chất lượng - An 

toàn - Hiệu quả” khi tới tay người sử dụng. 



Vì điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực hướng mình trở thành nhà phân phối sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam.  

Sản phẩm kinh doanh bao gồm: 

● Norsk Omega 3 - Omega 3 chuyên biệt: Norsk Barn (chuyên cho mẹ và bé), 

Norsk Ledd (chuyên cho xương khớp), Norsk Hjerne (chuyên cho não bộ), Norsk 

Oye (chuyên cho mắt), Norsk Hjerte (chuyên cho tim). 

● Forever Life: Saikou FucoiCeps, Seikatsu Fucoidan. 

● Đông trùng hạ thảo Duy Đức.  

 

Với 3 chi nhánh tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và trụ sở chính TpHCM. 

Website: Vietletrading.vn 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr_mAwRy5xIBQGi6fKaTyyw 

3/ My Family Việt Nam: Công ty phát triển và phân phối các sản phẩm độc quyền của 

Việt Lê ở thị trường Tp.HCM, và các sản phẩm sức khỏe, vật tư y tế không độc quyền 

của các thương hiệu khác. 

Với mục tiêu mở rộng mạng lưới cửa hàng "Bách Hoá Sức Khoẻ" ở các bệnh viện trên 

địa bàn Tp.HCM. 

Các cửa hàng đã mở và hoạt động 

https://www.vietletrading.vn/
https://www.youtube.com/channel/UCr_mAwRy5xIBQGi6fKaTyyw


 

● Bệnh Viện Quận 2. 

● Bệnh Viện 175. 

● Bệnh Viện Thống Nhất. 

● Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương. 

● Bệnh Viện Hóc Môn. 

Các bệnh viện dự kiến sẽ mở cửa hàng tiếp theo: 

● Bệnh viện Đại Học Y Dược. 

● Bệnh Viện Chợ Rẫy. 

● Bệnh Viện Tim Tâm Đức. 

● Bệnh Viện Q4. 

● Bệnh Viện Ung Bướu Q9. 

Ngoài ra chúng tôi có kế hoạch phát triển thêm 20 chi nhánh cửa hàng- bách hóa sức 

khỏe mới tại Tp.HCM, đem sản phẩm tới gần hơn với người sử dụng. 

Sản phẩm kinh doanh: 

Với định hướng chiến lược trong vòng 5 năm Việt Lê Trading phấn đấu trở thành hệ 

thống bách hóa sức khỏe hàng đầu trong nước với các ngành hàng chính: 

  

● Thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe: 

○ Omega 3 chuyên biệt xuất xứ Na Uy 

○ Sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư Forever Life 

○ Sản phẩm sâm, linh chi, yến, tinh dầu thông đỏ,… Hàn Quốc 

○ Sản phẩm Yến 

● Vật tư y tế: 

○ Vật dụng tiêu hao 



○ Thiết bị y tế 

● Nhu yếu phẩm: 

○ Sản phẩm chăm sóc mẹ và bé 

● Sản phẩm hóa – Mỹ phẩm 

Website: Myfamilyvn.vn 

 4/ Công Ty Truyền Thông Na-uy (Norsk Media): 

Norsk Media là Công ty Truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo, xây dựng và 

phát triển thương hiệu.  

 

Với mục tiêu trong 5 năm tới hướng đến vị trí top 10 Công ty Truyền thông – Quảng 

cáo hàng đầu Việt Nam, Norsk Media luôn không ngừng nỗ lực phát triển, cải thiện 

những tiêu chuẩn để đáp ứng đủ và hơn thế nhu cầu của khách hàng trong tương lai. 

Đem lại những ý tưởng sáng tạo, giải pháp hiệu quả giúp khách hàng của chúng tôi nâng 

cao tính cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. 

Lĩnh vực hoạt động: 

● Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp. 

● Dịch vụ kế toán: Kế toán thuê ngoài. 

● Lập trình, xây dựng các phần mềm quản lý doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn. 

● Lên kế hoạch và triển khai Marketing tổng thể cho doanh nghiệp. 

● Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. 

● Xây dựng phát triển hệ thống Digital: website, social,... 

● Event, sự kiện kích hoạt thương hiệu. 

● Sản xuất phim quảng cáo, phóng sự, tự giới thiệu, TVC, chụp ảnh sản phẩm... 

● Booking báo chí, truyền hình. 

● Tổ chức họp báo… 

● Thiết kế, in ấn. 

● Thiết kế thi công chuỗi cửa hàng, showroom. 

https://myfamilyvn.vn/
https://myfamilyvn.vn/


Website: Norskmedia.vn 

  Đối tác của chúng tôi 

 

● Norsk Omega 3 AS - Đối tác của Epax, một trong những  thương hiệu hàng 

đầu thế giới về Omega 3 tinh khiết và đậm đặc, nguyên liệu sạch và xuất xứ rõ 

ràng. 

● Forever Life - Thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại 

Mỹ, với các chứng nhận khắt khe nhất FDA, cGMPs, GMP. 

● Duy Đức Pharma JSC - Thương hiệu sản xuất Đông trùng hạ thảo nguồn gốc 

cao nguyên Tây Tạng.  

● Natur - Thương hiệu bình sữa và đồ dùng cho bé hàng đầu Thái Lan 

● Mirako - Thương hiệu làm đẹp hàng đầu Nhật Bản. 

● KGS - Thương hiệu chuyên các sản phẩm về nhân sâm và linh chi số 1 Hàn 

Quốc. 

   

 

https://norskmedia.vn/
https://norskmedia.vn/

