Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển
Viết bởi Administrator
Thứ hai, 11 Tháng 8 2008 22:13 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 19:54

* Ngày 01/08/1996: ra đời với tên gọi Cơ Sở Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hồng Hà. Chuyên
sản xuất bộ trét tường dành cho sơn nước với các sản phẩm mang nhãn hiệu AUGUST.

* Ngày 27/03/2000 : Để đáp ứng nhu cầu giao dịch thương mại và tăng sản lượng sản xuất, nên
chuyển lên thành DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HỒNG HÀ. Việc mở rộng qui mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị và nhân lực đã khiến doanh số
của công ty tăng lên nhanh chóng. Với gần 20 chủng loại sản phẩm bột trét AUGUST đã đáp
ứng được đòi hỏi khắt khe của thị trường vào thời điểm có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Năm
2001, Doanh nghiệp băt đầu nghiên cứu để đưa vào sản xuất sản phẩm sơn nước. Năm 2003,
sau 2 năm nghiên cứu, sản phẩm sơn trong nhà và ngoài trời AUGUST lần đầu tiên sản xuất
thành công và chính thức có mặt trên thị trường.

* Ngày 23/12/2004 : Đổi tên thành CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN VIỆT, Công ty tiếp tục
nghiên cứu thành công dòng sản phẩm sơn cao cấp, Năm 2006, hàng loạt sự cải tiến về mẫu
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mã bao bi đã nâng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và đưa sản phẩm sơn trở
thành sản phẩm đem lại doanh thu lớn nhất cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.
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