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Logo VIVADO được thiết kế dựa 
trên ý tưởng một mũi tên gồm 3 
hình khối tượng trưng cho 3 
thành viên sáng lập công ty gắn 
kết trong một chiều không gian 
cùng vận động hướng về phía 
trước. Logo cũng là biểu tượng 
cách điệu hóa một cánh chim 
đang bay lên thể hiện sự chuyển 
dịch, vận động. Ba màu sắc sử 
dụng trong logo tượng trưng cho 
màu của biển trời, của núi rừng, 
cây cỏ thể hiện khát khao vươn 
cao, vươn xa.

(Các dự án thực hiện từ 2019 trở
về trước được thực hiện dưới tên
VIVADO JSC. Từ 1/2020 
VIVADO thay đổi pháp nhân
thành VIVADO Co.Ltd với Logo 
nhận diện mới)

 CÔNG TY TNHH VIVADO được thành lập tháng 11/2019 với tiền
thân là CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM VẬN ĐỘNG – VIVADO 
(hoạt động từ 07/2012).

 GPĐKKD: Số 0109004309 

 Tên tiếng Việt
CÔNG TY TNHH VIVADO

 Tên tiếng Anh
VIVADO Co.Ltd

 Website: www.vivado.com.vn

 Facebook: https://www.facebook.com/VIVADO-Thiết bị TDTT ngoài
trời/Sân chơi trẻ em

 Địa chỉ đăng ký công ty:
Thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

 Địa chỉ văn phòng giao dịch:

 Suite 2704 – R2, Tổ hợp Sunshine Riverside, P. Phú Thượng, Q. Tây
Hồ, Hà Nội
Tel/Zalo: + 84 977254986

 Tài khoản ngân hàng:
Số TK (VND): 26010001276225
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), 
Chi nhánh Mỹ Đình



Mục tiêu

* Trở thành một công ty hàng 
đầu trong lĩnh vực sản xuất, 
phân phối các thiết bị vận 
động, sân chơi ngoài trời, sân 
tập thể thao.

* Trở thành đối tác thương mại 
tin cậy của các công ty, các 
nhà sản xuất thiết bị thể thao 
cao cấp trong khu vực và trên 
thế giới.

* Trở thành đối tác tin cậy của 
các tổ chức xã hội, chính quyền 
các địa phương, cơ quan đơn 
vị, trường học, các cộng đồng 
dân cư trong việc khơi dậy và 
thúc đẩy phong trào tự rèn 
luyện sức khỏe, duy trì nếp 
sống văn minh, lành mạnh.



Chất lượng 

Uy tín 

Hiệu quả 

Bền vững



Liên hệ: 

Ông BÙI TRUNG HIẾU 

Giám đốc kinh doanh

Mobile: +84 977254986

E-mail: hieu.bui@vivado.com.vn

 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

 Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao.

 Sản xuất đồ chơi, trò chơi. Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí.

 Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời.

 Lắp đặt các hệ thống thiết bị vui chơi giải trí.

 SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

 Tư vấn - Thiết kế - Cung cấp - Lắp đặt

 * Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại các Công viên, 
Trường học, Sân chơi, Thao trường huấn luyện, Sân tập thể 
thao...

 * Thiết bị sân chơi trẻ em (Tổ hợp cầu trượt, Thú nhún các 
loại, dụng cụ thể chất) cho các trường học, sân chơi cộng đồng, 
khu đô thị...



CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
 Lớp sơn tĩnh điện dày (120-400 microns) chất

lượng cao, màu sắc than thiện với môi trường
thiên nhiên.

 Các mối hàn điện (dày 2/5-1-2 inches) chắc
chắn, đảm bảo không ảnh hưởng bởi độ rung lắc
lớn.

 Các đầu bịt an toàn, không trầy xước trong quá
trình luyện tập.

 Các bàn đặt chân được làm bằng cao su để tăng
ma sát, đảm bảo an toàn và thoải mái cho người
tập.

 Nắp chụp chân đế thiết bị đảm bảo thẩm mĩ, 
thuận tiên cho việc lắp đặt, di chuyển, thay thế.

 Ống thép cường lực, bọc sơn tĩnh điện, không
han gỉ, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết
ngoài trời.

 Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, chi tiết, rõ
ràng, minh họa sinh động.

 Quy định an toàn đầy đủ, chu đáo nhằm giúp
cho người sử dụng cảm thấy thoải mái, đồng
thời đảm bảo yếu tố an toàn.

 Hướng dẫn sử dụng và quy định an toàn được
lắp đặt ngay trên từng thiết bị.



10 LÝ DO ĐỂ LỰA CHỌN THIẾT BỊ VIVADO

 1. Thiết bị nhập khẩu nguyên bộ có đầy đủ Chứng nhận nguồn gốc (C/O), Chứng nhận chất lượng 
sản phẩm (C/Q).
2. Thiết bị chất lượng cao cấp, do công ty hàng đầu trong lĩnh vực dụng cụ TDTT ngoài trời và 
sân chơi trẻ em sản xuất theo đơn đặt hàng theo thiết kế và tiêu chuẩn châu Âu 
(https://www.sunshinegym.co.uk/; http://fresh-airfitness.co.uk/). Các thiết bị được tập đoàn danh 
tiếng của Đức về kiểm định chất lượng TUV Rheinland cấp giấy chứng nhận về an toàn, chất 
lượng.
3. Thiết bị đa dạng về mẫu mã với giá cả phù hợp với nhu cầu ngân sách của nhà đầu tư và nhu 
cầu sử dụng của khách hàng. Chi phí đầu tư không lớn nhưng mang lại lợi ích cao, lâu dài, thiết 
thực.
4. Thiết bị có độ bền cao.Tuổi thọ thiết kế từ 5-8 năm.
5. Thiết bị luôn có sẵn, đáp ứng ngay tiến độ thi công và nhu cầu sử dụng.
6. Mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng các thiết bị VIVADO do thiết kế phù hợp, an toàn, thân thiện 
môi trường.
7. Đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tư vấn hiệu quả. Đội ngũ thiết kế, thi công lành 
nghề, chăm sóc khách hàng nhiệt tình, thân thiện.
8. Thiết bị dễ dàng lắp đặt trên mọi mặt bằng, dễ bảo dưỡng, bảo quản.
9. VIVADO Co.ltd cung cấp dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp và bảo dưỡng định kỳ trong 12 tháng 
và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
10. Các thiết bị VIVADO cung cấp đã được lắp đặt tại hơn 1000 dự án. VIVADO là đối tác tin cậy 
của các tập đoàn HUD, VINGROUP, UDIC, NAM CƯỜNG GROUP; VIGLACERA; SUDICO; 
HẢI PHÁT GROUP; THÀNH CÔNG GROUP….các Tổ chức phi chính phủ, các cơ quan quản lý 
TDTT, Giáo dục.



THIẾT BỊ  TDTT NGOÀI TRỜI



THIẾT BỊ  TDTT NGOÀI TRỜI



THIẾT BỊ  TDTT NGOÀI TRỜI









THIẾT BỊ  SÂN CHƠI TRẺ EM









DỰÁN TIÊU BIỂU



CÔNG VIÊN HÒA ĐÌNH – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN HỒ ĐỒNG LÂN – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN HOÀNG QUỐC VIỆT – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN NGUYỄN VĂN CỪ – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN NGUYỄN VĂN CỪ – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN NGUYỄN VĂN CỪ – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN VÂN DƯƠNG – TP. BẮC NINH



CÔNG VIÊN HUYỆN YÊN PHONG – BẮC NINH



VINHOMES THĂNG LONG - VINGROUP



VINHOMES THĂNG LONG - VINGROUP



VINHOMES GARDENIA - VINGROUP



QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI



QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI



VINHOMES OCEAN PARK - VINGROUP



VINHOMES OCEAN PARK - VINGROUP



CIPUTRA WESTLAKE HÀ NỘI – CIPUTRA GROUP



CIPUTRA WESTLAKE - VIMEFULLAND GROUP



CIPUTRA WESTLAKE - CIPUTRA



CONCORDIA INTERNATIONAL SCHOOL



CONCORDIA INTERNATIONAL SCHOOL



GOLDMARK CITY – TNR GROUP



VINCOM SUỐI HOA - VINGROUP



VINCOM PARKHILL - VINGROUP



KOSMO TÂY HỒ HÀ NỘI



THĂNG LONG No. ONE - VIGLACERA



DANKO CITY – DANKO GROUP



THE FESTA HOTEL & RESORT – HỘI AN



SÂN CHƠI CỘNG ĐỒNG – LONG BIÊN, HÀ NỘI



SÂN CHƠI CỘNG ĐỒNG – LONG BIÊN, HÀ NỘI



SÂN CHƠI TRƯỜNG HỌC – BẮC HÀ, LÀO CAI



VIVADO – Không gian vui sống mới!

VIVADO tiên phong trong việc phát triển các không gian thiết bị vận động ngoài trời tại Việt nam.

VIVADO cung cấp thiết bị chất lượng cao, được cấp chứng nhận kiểm định an toàn.

VIVADO cung cấp sản phẩm đa dạng về chủng loại thiết bị, phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng

VIVADO sẵn sàng phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau.

VIVADO có đội ngũ nhân viên bán hàng và bảo trì chuyên nghiệp, tận tình.

VIVADO đảm bảo gía cả hợp lý, chế độ bảo hành lâu dài.

VIVADO ưu tiên mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội.


