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Công ty In Phú Sỹ thành lập năm 2002, chuyên sản xuất bao bì trên 
các tất cả loại giấy, decan, metalized
Sản phẩm chính
•   Hộp dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm. Hộp phụ kiện điện tử
•   Hộp cứng đựng quà, bánh trung thu, đồ uống
•   Nhãn mác, nhãn cuộn
•   Ấn phẩm, lịch các loại
Lĩnh vực cung cấp chính: Nhà máy sản xuất đồ gia dụng, dược phẩm, 
thực phẩm, mỹ phẩm
Thiết bị đầy đủ từ khâu thiết kế, CTP, máy in Offset và Label các khổ, 
máy móc gia công sau in đều là máy tự động: xả lô, bồi, bế, cán, ép 
nhũ, dây chuyền làm hộp cứng khép kín, máy gấp sách + máy ghim 
sách tự động 7 cửa...
Quy trình quản lý chất lượng đồng bộ
Tổng số nhân sự: 150 người
Xây dựng nhà máy 20.000m2

Phu Sy Printing Company established in 2002, specializes in manufacturing 
packaging on paper, adhesives, metalized material
Main product
•   Boxes for medicine, food, cosmetics, electronic accessory field
•   Rigid boxes for gifts, cakes, FMCG field
•   Flexo labels
•   Publications, calendar
Main fields of supply: Household appliances, pharmaceutical, cosmetics, 
FMCG manufacters
In-house production: Design - CTP - Offset and Label machines - Post-
press machines: paper roll discharge, die-cutting, 2in1 laminating, hot 
foil, rigid box line, book folding and 7 station book binding machine...
ISO
Total staff: 150 people
Establishing a new factory - 20.000m2

GIỚI THIỆU VỀ PHÚ SỸ
ABOUT US

Nhân sự/ Personnel: 05
Doanh số/Revenue: 900 000 USD

Thành lập công ty
Establishing the company

Nhân sự/ Personnel: 30
Doanh số/Revenue:  1 200 000 USD

Thành lập xưởng sản xuất
đầu tiên 200 m2

Establishing the �rst factory- 200m2

Nhân sự/ Personnel: 70
Doanh số/Revenue:  2 500 000 USD

Xây dựng nhà máy 1.000 m2

Establishing a new factory -1.000m2

Nhân sự/ Personnel: 100
Doanh số/Revenue:  3 850 000 USD

Xây dựng nhà máy 3.000 m2

Establishing a new factory – 3.000m2

2002 2005 2010 2017

Nhân sự/ Personnel: 200
Doanh số/Revenue:  8 000 000 USD

Xây dựng nhà máy 20.000 m2

Establishing a new factory - 20.000m2

2020
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MANAGEMENT
SYSTEMS

015

nqa
ISO 9001
Registered

Quality
Management
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Không sai hỏng, 
không  sai hẹn

No mistakes, no 
wrong 

appointment

Khiếu nại của khách hàng 
được xử lý ngay lập tức

Customer complaints 
are processed 

immediately 

Thông tin của khách hàng
được xử lý phản hồi trong ngày

Customer information is processed feedback of the day
 

Tầm nhìn
Vision
Trong nhóm dẫn đầu về cung cấp bao bì và ấn phẩm phục vụ nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu.

In the leading group in providing packaging and publications for 
domestic and export needs.

SỨ MỆNH
Mission
Sản xuất đa dạng các sản phẩm trong lĩnh vực bao bì và ấn phẩm, với 
tiêu chí: đúng thời gian cam kết, chất lượng tiêu chuẩn, tối ưu chi phí.

Producing a variety of products in the field of packaging and 
publications, with the following criteria: on time commitment, quality 
standards, optimal cost.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Core value
Tin tưởng: tin tưởng vào tầm nhìn của công ty, tin tưởng vào đội 
ngũ, kiến tạo và gìn giữ niềm tin nơi khách hàng hàng.

Chia sẻ: chia sẻ kiến thức trong trong công ty và trong ngành 
để nhân lên sức mạnh, chia sẻ và thấu hiểu các yêu cầu của 
khách hàng.

Đổi mới: liên tục học hỏi các cách quản trị, thao tác, công nghệ, 
thiết bị mới để phù hợp với hiện tại, đổi mới để đáp ứng các yêu 
cầu luôn thay đổi của khách hàng, đổi mới để duy trì sự phát triển.

Trust: believe in the company’s vision, trust the team, create 
and preserve trust in customers.

Share: share knowledge within the company and in the industry 
to power, share, and understand customer requirements.

Innovation: continuously learning new ways of administration, 
manipulation, technology and equipment to suit the present, 
innovating to meet the changing requirements of customers, 
innovating to maintain development. development.
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KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG
LOYAL CUSTOMERS
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SẢN PHẨM MẪU 
PRODUCT SAMPLES
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Hộp mềm
PAPER PACKAGING
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HỘP CỨNG
RIGID BOX
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HỘP CỨNG
RIGID BOX
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Thẻ BÀI
HANGTAGS
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ẤN PHẨM
PUBLICATION
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TÚI GIẤY
PAPER BAGS



www.inphusy.vn  -  17

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
USER MANUALS
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SỔ TAY
NOTEBOOK
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NHÃN CUỘN
FLEXO LABELS
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LỊCH TƯỜNG - LỊCH BÀN
WALL, DESK CALENDAR
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QUÀ TẶNG
GIFTS

Nâng giá trị cuộc sống
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Personnel Capacity

Chúng tôi tự hào có được một đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, 
các vị trí chủ chốt đã đồng hành cùng công ty từ những ngày đầu 
thành lập và liên tục được đào tạo những kiến thức mới, luôn thấu 
hiểu trách nhiệm của mình trong việc sản xuất các sản phẩm in ấn.

We are proud of having a team of experienced people. Ourcore staffs 
have been working with us since the first days of the company and 
continuously equipped with new knowledge, who always understand 
their responsibilities in designing, producing and finishing printing 
products

8 Chuyên viên thiết kế, chế bản
8 Publication Designer

10 Cán bộ kỹ thuật in
10 Printing Technical Staff

15 Chuyên viên Khách hàng
15 Customer Specialist

4 Kỹ sư công nghệ in
4 Printing Engineer

12  Chuyên viên kiểm soát chất lượng
12 Internal Control Specialist

100 Công nhân kĩ thuật lành nghề
100 Experienced Technical Worker



www.inphusy.vn  -  23

24/3/2021 DTL-357.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/19gm160O1U5A7OuQ8udwJ3_QQ15kCXP4d 1/2

24/3/2021 DTL-182.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/19gm160O1U5A7OuQ8udwJ3_QQ15kCXP4d 1/2



24  -  www.inphusy.vn

NĂNG LỰC nhà xưởng
Factory capacity

Với 2 nhà máy: Nhà máy 1 nằm ở K11+ 400, đại lộ Thăng Long, nhà 
máy 2 nằm ở km25 Đại lộ Thăng Long, vị trí thuận lợi nằm trên trục 
giao thông liên kết với trung tâm hành chính thủ đô Hà Nội, liên 
kết với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Khu CN Thạch Thất, Khu CN 
Thăng long, Quang Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, 
Hưng Yên,…

Với tổng diện tích nhà xưởng trên 8.000m2, các phân xưởng được 
phân khu riêng biệt, được bố trí liền kề giữa các bộ phận, đảm bảo 
tính liên kết, tính bảo mật hàng hóa & tiến độ xử lý công việc

With 2 factories: Factory 1 is located at K11 + 400, Thang Long Avenue, 
factory 2 is located at km25 Thang Long Avenue, convenient location 
on the axis traffic links with the administrative center of Hanoi capital, 
linked with Hoa Lac Hi-Tech Park, Thach That Industrial Park, Thang Long 
Industrial Park, Quang Minh, Bac Ninh, Bac Giang, Ha Nam, Hai Phong, 
Hung Yen, ...

With a total workshop area of   over 8,000 square meters, the workshops 
are divided into separate zones, arranged adjacent between the 
departments, ensuring connectivity and security confidentiality of goods 
& work progress

30 km

55 km 16 km

12 km

12 km 5 km

35 km

60 km 80 km

25 km

Khu CN Hưng Yên
Hung Yen Industrial Park

Khu CN Hà Nam
Ha Nam Industrial Park

Khu CN Từ Liêm
Tu Liem Industrial Park

Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc
Hoa Lac Hi-Tech Park

Khu CN Bắc Ninh
Bac Ninh Industrial Park

Khu CN Bắc Giang
Bac Giang Industrial Park

Khu CN Thăng Long
Thang Long Industrial Park

Khu CN Hải Phòng
Hai Phong Industrial Park

Trung tâm hành chính Hà Nội
Hanoi Administrative Centre

Khu CN Thạch Thất
Thach That Industrial Park
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ
EQUIPMENT CAPACITY

With a synchronized, sufficient and stable machinery system in our 
factories, we become one of the few companies that can produce 
large-scale orders within a short time, with strict quality requirements, 
sophisticated fabrication, meeting high standards in the global supply 
chain of customers

Hệ thống máy in Offset
Máy in Offset 4 màu: 03
Máy in Offset 2 màu: 01

Offset printer system
Offset 4 color printer: 03
Offset 2 color printer: 01

Với hệ thống máy móc đồng bộ, đủ về số lượng và ổn định chất lượng 
ở các phân xưởng, chúng tôi là một trong số ít những công ty có thể 
sản xuất những đơn hàng quy mô lớn đòi hỏi thời gian ngắn, yêu cầu 
chất lượng khắt khe, gia công phức tạp, đáp ứng được các tiêu chuẩn 
đòi hỏi cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu của khách hàng.
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MITSUBISHI D1000
• Chức năng: In Offset 5 màu.
• Khổ in: 520 x 720 mm
• Công suất: 12 000 tờ/giờ

MITSUBISHI D1000
• Function: Offset 5 color printing
• Printing size: 520 x 720 mm
• Capacity: 12 000 sheets/hour

KOMORI LITHRONE 26
• Chức năng: In Offset 2 màu.
• Khổ in:  430 x 650 mm
• Công suất: 10 000 tờ/giờ

KOMORI LITHRONE 26
• Function: Offset 2 color printing
• Printing size: 430 x 650 mm
• Capacity: 10 000 sheets/hour
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MITSUBISHI DAYA 3H UV
• Chức năng : In Offset 4 màu.
• Khổ in    : 720 x 1020 mm
• Công suất  : 15 000 tờ/giờ

MITSUBISHI DAYA 3H UV
• Function: Offset 4 color printing
• Printing size: 720 x 1020 mm
• Capacity: 15 000 sheets/hour

MÁY IN LABEL 6 MÀU
• Khả năng in nhanh
• In được nhiều nhãn 
• Công nghệ in 6 màu sắc nét

LABEL PRINTER 6 COLOR PRINTING
• Fast printability
• Can print multiple labels
• Technology in 6 sharp colors
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HỆ THỐNG MÁY IN LABEL 
LABEL PRINTER SYSTEM

Máy trạm:  6 màu
• Khổ in 350mm
• Công suất: 16 000L / h

Workstation: 6 color 
printing
• Printing size: 350mm
• Capacity: 16 000 times/

hour

Máy bế rời
• Khổ bế 420mm
• Công suất: 12 000 L / h

Detachable machine
• Printing size: 420mm
• Capacity: 12 000 times/

hour

Iwasaki : 4 màu
• Khổ in 18 cm
• Công suất: 2000 L / h

Iwasaki: Flexo 4 color 
printing
• Printing size: 180mm
• Capacity: 2 000 times/

hour

MÁY GHI BẢN CTP NHIỆT KODAK 
PLATE SETTER

TRENDSETTER Q800 F- SPEED
• Khổ kẽm: 560 x 670mm, 600 x 730mm,    
                         645 x 830mm, 800 x 1030mm.
• Công xuất: 30 bản/giờ và phần mềm XPO 

Tiff Downloader
• Kích thước bản CTP

- Max: 1130 x 900mm
-  Min: 400 x 300mm

MÁY HIỆN BẢN KẼM HU-QIU MODEL PT 90
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DÂY CHUYỀN SẢN CUẤT HỘP CỨNG:
• Mã máy: ZK-660AN
• Kích thước max: 400 x 300 x 125mm
• Kích thước min: 85 x 20 x 12
• Độ dày giấy bọc: 100 – 160 g/m2
• Độ dày tấm bìa cứng: 0.8mm – 3mm
• Tốc độ: 20-25 sản phẩm/phút
• Thể tích bể keo nhiệt: 45 lít 

HARD BOX PRODUCTION LINE:
• Machine code: ZK-660AN
• Max size: 400 x 300 x 125mm
• Min size: 85 x 20 x 12
• Paper thickness: 100 - 160 g / m2
• Cardboard sheet thickness: 0.8mm - 3mm
• Speed: 20-25 products / min
• Volume of thermal glue tank: 45 liters
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HỆ THỐNG MÁY GIA CÔNG
• Máy bế tự động IJIMA: 01
• Máy cán tự động: 01
• Máy gấp sách: 01
• Máy đóng sách tự động: 01
• Máy đóng sách bán tự động: 01
• Máy xả lô giấy: 01
• Máy xén: 02
• Máy bế: 03
• Máy đóng số nhảy: 01
• Máy bế đùn: 01
• Máy ép nhũ tự động: 01
• Máy khoan tự động: 01
• Máy bồi tự động: 01
• Máy dán hộp móc đáy: 02 
• Dây chuyền làm hộp cứng tự động: 01
• Máy cắt mẫu hộp mềm, hộp sóng, hộp cứng

MACHINING SYSTEM
• IJIMA automatic die cutting machine: 01
• Automatic rolling machine: 01
• Book folding machine: 01
• Automatic binding machine: 01
• Semi-automatic binding machine: 01
• Paper batch discharge machine: 01
• Guillotine: 02
• Die cutting machine: 03
• Machine close the number of jumps: 01
• Extrusion die machine: 01
• Automatic emulsion machine: 01
• Automatic drilling machine: 01
• Automatic accretion machine: 01
• Box sealing machine: 02
• Automatic hard box making line: 01
• Soft box, corrugated box, hard box sample 

cutting machine
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

PRODUCT QUALITY CONTROL
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PHU SY PRINGTING CO., LTD
Văn phòng: Tầng 3, số 47 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (+84) 247108 2228 | 091 477 4723
Nhà máy: Km11+400 Đại lộ Thăng Long, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

www.inphusy.vn


