
Công ty thương mại chuyên về máy gia công kim loại và linh kiện
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Chế tạo là thời đại
phân công lao động quốc tế

Các dịch vụ của công ty chúng tôi

Từ trước đến nay chúng tôi đã đẩy mạnh mối giao lưu buôn bán và tiến hành nhiều 
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tập trung chủ yếu ở Hàn Quốc, Đông Nam Á, 
Trung Quốc. Từ những hoạt động này, thông qua việc xuất khẩu máy móc hoặc thiết 
bị cũ từ Nhật, chứng kiến nhà máy sản xuất của nước ngoài sử dụng máy móc cũ của 
Nhật, chúng tôi lại biết thêm những điểm mạnh của nền sản xuất chế tạo Nhật Bản.

Trong thời đại mà sự thay đổi diễn ra quá nhanh và liên tục, ngành "sản xuất chế tạo" 
đã chuyển vùng hoạt động ra thế giới và bước vào thời kì phân công lao động quốc tế 
ở mỗi quốc gia, khu vực.
Để ứng phó với sự thay đổi của thời đại này, công ty Orient Machine đang hỗ trợ việc 
triển khai thiết bị, thiết kế, sản xuất đến những nơi cần thiết.

Ngoài việc buôn bán trong nước, chúng tôi muốn tập trung vào các nước Châu Á, xây 
dựng mạng lưới máy móc gia công kim loại để kết nối Nhật Bản và Châu Á. Chúng 
tôi sẽ đi khắp thế giới để có thể cung cấp những máy móc, thiết bị phù hợp nhất với 
tình trạng của mỗi nước.

Mua bán máy móc cũ
Chúng tôi sẽ kiểm tra máy móc cũ của Nhật, mua lại sau đó bán cho quý 
khách. Chúng tôi bán trong nước Nhật và cả xuất khẩu sang các nước có 
nền kinh tế phát triển ở Châu Á với 2 gói dịch vụ phù hợp với yêu cầu của 
quý khách là "Gói gửi máy trực tiếp" và "Gói tân trang lại máy".

Bán máy móc mới 

NEW

ASIA

ASEAN

Bán các loại máy gia công kim loại mới của Nhật Bản như máy gia công 
laser, máy chấn, máy hàn điểm có bàn,...Chúng tôi sẽ mang đến những loại 
máy phù hợp theo yêu cầu của khách hàng với dịch vụ trọn gói. (Có thể 
xuất khẩu) 

Đại lý xuất nhập khẩu
Đặc biệt, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng xin các giấy phép xuất nhập 
khẩu khó khăn, phức tạp. Chúng tôi sẽ vận dụng những kiến thức riêng có 
đối với các nước có kinh tế phát triển nhanh ở Châu Á và kinh nghiệm về 
xuất nhập khẩu để có thể hỗ trợ quý khách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tư vấn xúc tiến thương mại sang Asean
Chúng tôi hỗ trợ các công ty Nhật Bản muốn xúc tiến sang các nước có nền 
kinh tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước có nền kinh tế phát 
triển nhanh ở Châu Á, chủ yếu là Việt Nam. Chúng tôi sẽ sử dụng những 
kinh nghiệm riêng có để tư vấn từ nhiều góc độ cho các công ty muốn mở 
nhà máy hoặc chi nhánh ở Việt Nam. 

Mua bán máy móc cũ

Đại lý xuất nhập khẩu

Bán máy móc mới

Tư vấn xúc tiến sang Asean
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Dành cho quý khách muốn an tâm sử dụng máy cũ đã được
tân trang lại gần như máy mới.

Dành cho khách hàng muốn sử dụng
máy cũ nguyên trạng
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Công ty chúng tôi thu mua máy móc cũ của 
Nhật  trong nước Nhật  rồi  kiểm tra  t ình 
trạng của máy.

Mua bán máy móc cũ là lĩnh vực sử dụng lại các loại 
máy móc cũ của Nhật Bản vẫn có thể an tâm sử dụng. 
Chúng tôi cung cấp 2 gói, "Gói gửi máy trực tiếp" là 
gói chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng máy và gửi về 
cho quý khách, và "Gói tân trang lại máy" là gói chúng 
tôi sẽ tháo rời các bộ phận hoặc linh kiện trong máy 
cũ, vệ sinh, tân trang máy cũ gần như mới rồi gửi cho 
quý khách. Chúng tôi sẽ xuất ra nước ngoài theo yêu 
cầu của quý khách. 

V ậ n  c h u y ể n  đ ế n  c á c  n h à  m á y  t â n  
trang trong nước Nhật. 

Bán máy móc mới Tư vấn xúc tiến thương mại sang Asean

Đại lý xuất nhập khẩu

Chúng tôi có bán các loại máy móc mới của Nhật.  
Chúng tôi sẽ tư vấn và bán các loại máy phù hợp với 
yêu cầu của quý khách, xin vui lòng liên hệ cho chúng 
tôi. 

Các nước Asean có tốc độ phát triển rất nhanh.

Các nước Asean này chưa có quy mô thị trường lớn như 
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc trong khu vực Châu 
Á, nhưng nếu so sánh với Nhật Bản có dân số đang giảm 
trầm trọng thì các nước Asean như Việt Nam có tốc độ 
tăng dân số rất nhanh, có người đã bắt đầu nói là sau vài 
chục năm nữa thì dân số Việt Nam sẽ gần ngang bằng 
với dân số Nhật Bản. 

Hơn nữa, đối với các nước có kinh tế phát triển nhanh 
như Việt Nam thì  vẫn còn rất  nhiều tiềm năng phát 
triển về kinh tế và công nghiệp.
Chính vì thế, ngay lúc này chúng tôi nghĩ rằng đã đến 
lúc Nhật Bản và các nước có kinh tế phát triển nhanh 
như Việt Nam phải tăng cường quan hệ kinh tế hơn nữa, 
hai  bên phải  cùng nhau đẩy mạnh mối quan hệ giao 
thương WIN = WIN (hai bên cùng có lợi).　

Vì vậy,  chúng tôi  đang hỗ trợ các công ty  Nhật Bản 
muốn xúc  t iến  sang  các  nước  có  kinh tế  phát  t r iển  
nhanh ở Châu Á (chủ yếu là Việt Nam). Chúng tôi sẽ sử 
dụng những kinh nghiệm riêng có để tư vấn từ nhiều 
góc  độ cho các  công ty  muốn mở nhà máy hoặc  chi  
nhánh ở Việt Nam. 

Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng xin các giấy phép 
xuất nhập khẩu khó khăn, phức tạp. Chúng tôi sẽ vận 
dụng những kiến thức riêng có đối với các nước có 
kinh tế phát triển nhanh ở Châu Á và kinh nghiệm về 
xuất nhập khẩu để có thể hỗ trợ quý khách nhanh 
chóng và hiệu quả nhất.

Chúng tôi đang cống kiến cho sự phát triển kinh tế 
của Việt Nam thông qua việc tổ chức cuộc thi "Đại 
chiến con quay TP.HCM" tại Việt Nam với tư cách 
là Ban Tổ Chức, đây là sự kiện mà các cơ quan nhà 
nước và  doanh nghiệp cùng nhau hợp tác  thực 
hiện.

Thành lập công ty TNHH Orient Machine 
Bắt đầu bán máy móc cũ cho các công ty thương mại máy móc Hàn Quốc
Bắt đầu xuất khẩu máy móc cũ sang Cape Town Nam Phi
Viếng thăm 7 công ty thương mại máy móc ở Thái Lan, Malaysia, 
Singapore
Liên kết sản xuất, bán back gauge với công ty Samsong của Hàn Quốc
Bắt đầu bán thiết bị điều khiển back gauge 5 trục dành cho máy chấn
"thiết bị điều khiển NC dùng cho máy chấn"
Đồng tham gia triển lãm thiết bị điều khiển NC dùng cho máy chấn tại 
“Triển lãm kĩ thuật Yokohama 2007”
Bắt đầu xuất khẩu máy móc cũ sang Malaysia
Bắt đầu xuất khẩu máy móc cũ sang Úc
Bắt đầu xuất khẩu máy móc cũ sang Trung Quốc
Bắt đầu xuất khẩu máy móc cũ sang Việt Nam
Bắt đầu xuất khẩu máy móc cũ sang Thái Lan
Tổ chức cuộc thi “Đại chiến con quay” lần thứ 1 tại TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Thành lập Công ty TNHH Orient Machine Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ ủy thác gia
công ở nước ngoài

Tổ chức hằng năm!

Chúng tôi nhận dịch vụ ủy thác sản xuất các linh kiện và uỷ thác 
lại cho các công ty Nhật Bản tại nước ngoài và các công ty địa 
phương ở các nước Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc.
Chúng tôi sẽ xác nhận rõ yêu cầu chi tiết của quý khách, rồi đặt 
hàng gia công và lắp ráp linh kiện ở các nước Châu Á. Việc này 
không chỉ giúp cắt giảm chi phí của quý khách mà còn tạo việc làm 
và cống hiến cho sự phát triển kinh tế của các nước Châu Á.

Chúng tôi sẽ triển khai tận tâm triết lý kinh doanh 

SERVICE

1 Mua bán máy móc cũ

Máy gia công kim loại tấm Máy dập

Máy tiện thông thường Máy phay thông thường

Máy tiện NC Máy gia công trung tâm

Chúng tôi bán các loại máy cũ chủ yếu như sau

Máy cắt laser Máy chấn

Máy hàn điểm có bàn

Chúng tôi bán các loại máy mới chủ yếu như sau Dành cho những quý khách

Muốn giao dịch với
công ty địa phương

Muốn giao việc cho
công ty địa phương

Muốn trao đổi về
việc xuất nhập khẩu

Muốn mở chi nhánh
tại nước ngoài

Những hoạt động chủ yếu

Các dịch vụ khác

Thu mua

Vận chuyển bằng đường bộ

Tân trang

Gói tân trang lại máy

Những bước phát triển của công ty Orient Machine

Gói gửi máy trực tiếp

(đôi bên cùng có lợi) win = win
Tháng 4 năm 1999
Tháng 4 năm 2001

Tháng 10 năm 2004
Tháng 2 năm 2005

Tháng 10 năm 2005
Tháng 4 năm 2006 

Tháng 1 năm 2007

Tháng 9 năm 2008
Tháng 4 năm 2009

Tháng 10 năm 2009 
Tháng 6 năm 2011
Tháng 8 năm 2012

Tháng 10 năm 2014

Tháng 1 năm 2017 

dựa vào kinh nghiệm và những
thành quả chúng tôi đã đạt được trong quá khứ.

[Cuộc thi đại chiến con quay TP.HCM]H o à n  t h i ệ n  m á y  d ự a  t h e o  n g u y ệ n  
vọng của khách hàng như là vệ sinh 
máy, sơn, sửa và kiểm tra chạy thử,…

Chúng tôi  giao hàng đến nhà máy của khách 
hàng bằng vận chuyển đường bộ và đường biển. 
Chúng tôi chỉ mua các máy cũ vẫn còn an tâm 
sử dụng tốt, sau đó kiểm tra kỹ tình trạng máy 
rồi bán cho quý khách hàng. Chúng tôi có nhiều 
kinh nghiệm trong việc xuất khẩu máy móc sang 
các nước có nền kinh tế phát triển nhanh trong 
khu vực Châu Á.

Chúng tôi giao hàng đến nhà máy của 
khách hàng bằng vận chuyển đường 
bộ và đường biển.

Vận chuyển (Xuất khẩu)

Vận chuyển (Xuất khẩu)
2Bước.

Quý khách có thể mua máy với giá cả hợp lý nhất. 

MERUGASHIBUYA KOYO GIKEN

1Bước.

2Bước.

3Bước.

4Bước.

Xin phép xuất nhập khẩu Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết

Khảo sát thị trường

【中面】627mm


