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Thư Ngỏ

Kính gửi: Quý Khách hàng – Quý đối tác,
Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý khách hàng – Quý đối tác.
TITANS Distribution (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại TITANS) là nhà phân phối chính thức Thiết
bị vệ sinh cao cấp COTTO – Made in Thailand, tại thị trường Việt Nam. TITANS Distribution là tập hợp
đội ngũ nhân sự giàu năng lực và dày dạn kinh nghiệm trong ngành vật liệu trang trí nội thất.
COTTO là thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp có lịch sử trên 40 năm - là 1 thương hiệu quan trọng
của Tập đoàn SCG. Tại Việt Nam, SCG đã thể hiện khát vọng phát triển thông qua giá trị đầu tư vào
các doanh nghiệp Việt ước đạt 6,5 tỷ USD vào tháng 3 năm 2022.
TITANS Distribution và COTTO nguyện đồng hành cùng nhau mang đến cho quý khách hàng Việt
những sản phẩm tốt nhất cùng với dịch vụ hoàn hảo nhất: từ giao nhận hàng hóa; tư vấn trước, trong
và sau bán hàng; cho đến dịch vụ bảo hành – giúp quý khách hàng có những trải nghiệm thú vị nhất
khi sử dụng thiết bị vệ sinh cao cấp COTTO.
Với phương châm “Tận Tâm Phục Vụ”, chúng tôi sẽ mang hết tâm sức của mình làm hài lòng mọi
khách hàng.
Trân trọng kính chào!
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TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DANH THẮNG

Tổng Quan Về

TITANS DISTRIBUTION là nhà phân phối chính thức Thiết bị vệ sinh cao cấp COTTO hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Khách hàng
của chúng tôi là các Tòa nhà cao ốc Văn phòng, Trung tâm thương mại, Khách sạn và các Khu nghỉ dưỡng, Tổ hợp chung cư cao
cấp, Khu công nghiệp, Bệnh viện, Trường học…

Chúng tôi cam kết: cung cấp các giải pháp vật liệu xây dựng hoàn thiện mang lại giá trị và sự thịnh vượng đến khách hàng; luôn lấy
lợi ích và sự hài lòng của Khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động; hành động trên tinh thần hợp tác để cùng nhau phát triển.
Tên Công ty

: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TITANS

Địa chỉ

: 205 Nguyễn Văn Trỗi, P10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số điện thoại : (+84) 28 73 065 779
Email

: info@titans.vn

Website

: www.titans.vn

Mã số thuế

: 0315382659

ĐDPL

: Ông Nguyễn Danh Thắng – Tổng giám đốc
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Tầm Nhìn
Sứ Mệnh

Tầm Nhìn

Nhà cung cấp giải pháp vật liệu xây
dựng hoàn thiện hàng đầu Việt Nam

Sứ Mệnh
Hiện thực hóa ước mơ của khách hàng về
một tổ ấm tiện nghi – hoàn hảo

Slogan
Tận tâm phục vụ
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Sơ Đồ Tổ Chức
Tổng Giám Đốc

Khối
Vận Hành

Phòng
HCNS
Phòng
Mua Hàng

Khối
Kinh Doanh

Phòng
Tài Chính
Kế Toán

Phòng
Dự Án

Phòng Bán Lẻ
(Showroom)

Phòng
Đại Lý

Phòng
Phát Triển KD

Khối
Hỗ Trợ

Phòng
Kỹ Thuật - DV

Tổng Kho

Kho
Trung Tâm
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Showroom Showroom Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Văn Trỗi

205 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
(+84) 28 73 065 779
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Tổng Quan Về

SCG với lịch sử hình thành và phát triển trên 100 năm, là Tập đoàn đa ngành hàng
đầu khu vực, hoạt động theo nguyên tắc phát triển bền vững và quản trị minh bạch
từ năm 1913. Tầm nhìn của SCG là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực, tập
trung vào đổi mới sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của khách
hàng và nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng, cùng với việc hỗ trợ phát
triển bền vững cho xã hội và cộng đồng nơi Tập đoàn hoạt động.

Lĩnh vực hoạt động:
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SCG XI MĂNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SCG HOÁ DẦU

SCG BAO BÌ

Tổng số nhà cung cấp

Tổng số nhà sản xuất sản

Nhà cung cấp giấy và

và phân phối vật liệu xây

phẩm hóa dầu trong khu

bao bì có quy mô lớn ở

dựng, bao gồm cả đơn vị

vực châu Á-Tháia Bình

ASEAN

bán lẻ trong mạng lưới

Dương từ thượng nguồn

phẩm chất lượng đẳng

quốc gia.

đến hạ nguồn.

cấp thế giới.

với

các

sản

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

1992

2007

2009

2018

2022

SCG bắt đầu mở rộng

SCG bắt đầu hành trình

SCG bắt đầu đồng

SCG bắt đầu xây dựng

SCG đã có 23 công ty

hoạt động kinh doanh

chắp cánh ước mơ cho

hành

Trường

Dự án Tổ hợp Hóa dầu

thành viên tại Việt Nam

sang Việt Nam như

HSSV Việt Nam - SCG

Nuôi Dạy Trẻ Khuyết

miền Nam với tổng vốn

với hơn 15.000 nhân

một quốc gia chiến

Sharing The Dream, cho

Tật tỉnh Bà Rịa – Vũng

đầu tư hơn 5 tỉ USD – dự

viên. Tổng giá trị các

lược với 3 nhóm ngành

đến nay đã hiện thực

Tàu và xây dựng sân

án trọng điểm của

doanh nghiệp SCG đầu

chính là: XI MĂNG – VẬT

hóa ước mơ của hơn

các chơi thiếu nhi SCG

ngành hóa dầu và có ý

tư tại Việt Nam ước tính

LIỆU XÂY DỰNG, BAO

5.000 học sinh, sinh viên

Chung Một Ước Mơ tại

nghĩa lớn đối với nền

đạt 6.5 tỷ USD vào

BÌ VÀ HÓA DẦU.

Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh và tỉnh

kinh tế quốc gia.

tháng 3 năm 2022.

cùng

Bà Rịa – Vũng Tàu.
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1979

Tổng Quan Về
1984

1987

1992

2012

Tập đoàn SCG (Siam)

COTTO cùng với Công

COTTO và TOTO, một

Năm đánh dấu thương

COTTO đã có một

đã bắt đầu sản xuất

ty TNHH TOTO, là nhà

lần nữa kết hợp thành

hiệu COTTO xuất hiện

bước tiến nhảy vọt để

gạch Mosaic xuất khẩu

sản xuất TBVS hàng

lập liên doanh sản xuất

tại thị trường Việt Nam

trở thành thương hiệu

sang thị trường châu

đầu thế giới, cùng nhau

vòi nước. Kết quả là

và SCG bắt đầu tham

toàn cầu với khái niệm

Âu, Mỹ, Nhật Bản. Đây

thành

liên

thương hiệu COTTO trở

gia đầu tư vào Việt

mới “Sẻ chia niềm vui

chính là cột mốc đánh

doanh sản xuất và phân

thành nhà sản xuất và

Nam. Ngay lập tức

với Thế giới”. COTTO

dấu sự khởi đầu của

phối TBVS và nội thất

phân phối hàng đầu về

COTTO tạo được chỗ

đã được lựa chọn để

COTTO, thương hiệu

phòng tắm cao cấp.

sản phẩm vòi nước

đứng trong thị trường

tham gia Tuần lễ Thiết

chất lượng cao.

TBVS cao cấp tại VN.

kế

thiết bị vệ sinh cao cấp.

lập

một

MILAN

2012

tại

Milan, Ý.
Hiện nay, các sản phẩm mang thương hiệu COTTO đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc giá trên thế giới. Sứ mệnh của COTTO là tạo ra xu thế
mới trong thiết kế gạch và thiết bị vệ sinh. Chính niềm khao khát đó đã mang lại động lực để COTTO trở thành thương hiệu mang lại sự hài lòng
cao nhất cho khách hàng.
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Về Thiết Bị Vệ Sinh

COTTO có 2 nhà máy sản xuất sản phẩm sứ với năng lực sản xuất: 3 triệu
sản phẩm/năm.

NHÀ MÁY TBVS SIAM

Nhà Máy TBVS SIAM NONGKHAE

- Thành lập: 16/6/1989
- Diện tích nhà xưởng: 24ha
- Tổng số nhân sự: 1712 người

- Thành lập: 10/3/2000
- Diện tích nhà xưởng: 12ha
- Tổng số nhân sự: 850 người

COTTO cũng có 2 nhà máy sản xuất sen vòi với năng lực sản xuất 4 triệu sản
phẩm/năm.
NHÀ MÁY PATHUM THANI

NHÀ MÁY NAKON RATCHSIMA

- Thành lập: 20/5/1987
- Dện tích nhà xưởng: 2,3ha
- Tổng số nhân sự: 954 người

- Thành lập: 30/4/2012
- Diện tích nhà xưởng: 5,1ha
- Tổng số nhân sự: 408 người
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Sản Phẩm Tiêu Biểu

14

Sản Phẩm Thông Minh

Vòi rửa tự động

Bàn cầu điện tử
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Sản Phẩm Sứ
Chậu rửa
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Bàn cầu

Tiểu nam

Sản Phẩm
Vòi, Sen

Vòi bếp

Vòi chậu

Sen cây

Sen âm
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Bồn Tắm

18

Phụ Kiện

Ga thoát sàn

Dây xịt

Lô giấy

Lô xà bông

Ống thải

Móc áo

Vòng treo khăn

Thanh vắt khăn
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Bộ Sưu Tập - Đen Huyền Bí
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Z94V#BL

Z10#BL(HM)

Z24#BLt

Z23#BL

CT0275#BL(HM)

CT0271#BL(HM)

CT1261A2#BL

CT1113A2#BL

CT0062#BL(HM)

CT0272#BL(HM)

CT0273#BL(HM)

CT9902#BL(HM

Bộ Sưu Tập - Vàng Phú Quý
Z419#GR2

Z98SV#GR2

ZH019#GR2(HM)

Z4082#GR2

CT0275#GR2(HM)

CT0271#GR2(HM)

CT2303A#GR2

CT1242AY#GR2

CT0272#GR2(HM)

CT0282#GR2(HM)

CT0283#GR2(HM)

CT0273#GR2(HM)
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Dự Án Tiêu Biểu
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Sân Bay Suvarnabhumi - Bangkok, Thái Lan

Tháp Khalid Al Attar 2 - Dubai, UEA
23

Khách sạn Grand Lisboa - Ma Cao, Trung Quốc
24

Khách sạn The Garden Quangzhou
Quảng Châu, Trung Quốc

Dự án City Garden - TP. HCM

Eastin Grand Hotel - TP.HCM
25

Khách sạn Legend-Sea - TP. Nha Trang, Khánh Hoà
26

Khách sạn Sala Đà Nẵng Beach - TP. Đà Nẵng

Mường Thanh Luxury Sông Lam - TP. Vinh, Nghệ An

Khách sạn Ha Long Plaza - TP. Hạ Long, Quảng Ninh
27

Thank You
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TITANS
205 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
(+84) 28 73 065 779
www.titans.vn
0315382659

