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Được mệnh danh là “tiên phong” cung cấp ván 

sàn tre tại thị trường trong nước, từ khi người 

tiêu dùng còn cảm thấy xa lạ với một dòng sản 

phẩm mà tưởng chừng như không thể tin được, 

đến nay Sàn tre Ali đã là thương hiệu sàn tre 

cao cấp được khách hàng tin dùng. Không chỉ 

các hộ gia đình đã yên tâm sử dụng Sàn tre Ali 

mà rất nhiều dự án cao cấp đã lựa chọn Sàn tre 

Ali là vật liệu lát sàn đẳng cấp cho các công 

trình như khách sạn, nhà hàng, resort, văn 

phòng làm việc, phòng trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm... 

 

Năm 2011 được coi là năm “bản lề”, bởi vì 

thông qua những công trình điển hình, 

Pinctadali Việt Nam đã chắp những “cánh cửa” 

để mở ra những cơ hội lớn cho thương hiệu Sàn 

tre Ali đẳng cấp. Nếu như những dự án trong 

những năm trước là nền móng của Pinctadali 

Việt Nam như các tàu du lịch trên Vịnh Hạ 

Long (Jasmine, Bài Thơ, White Dolphin), những 

chung cư cao cấp như Pacific Place, The Manor, 

Sailing Tower, Sailing Club Resort; và các công 

trình Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Anh, Đại 

sứ quán Canada...thì những công trình điển 

hình của năm 2011, như là khách sạn Gold 

Hotel, Silk Path Hotel, nhà hàng Plaschem, 

phòng tập California Fitness & Yoga Center, 

phòng tập Clubhouse CT1 Ciputra, các văn 

phòng cao cấp của CitiBank Hà Nội, BigC Việt 

Nam, Piagio Hà Nội, Showroom Huyndai Auto 

Vĩnh Phúc là những “cánh cửa” không thể thiếu 

của ngôi nhà Pinctadali Việt Nam và tạo nên 

những ô cửa để Sàn tre Ali bước ra khung trời 

rộng lớn.  

 

                   Thứ Sáu, ngày 6 tháng 1 năm 2012                               PINCTADALI VIỆT NAM 

 

                                                                                              Press Club 

THÀNH CÔNG 

TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG 

PINCTADALI VIỆT NAM 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, “tính đến tháng 9 năm 

2011, có 49.000 doanh nghiệp đã phá sản”, đây là một con số đang 

được dư luận quan tâm. Tồn tại trong thời khủng hoảng đã khó, 

thành công trong lúc khó khăn quả là đáng khâm phục. Sự thành 

công này chắc không phải do may mắn hay ngẫu nhiên mà có, chắc 

chắn đó phải là kết quả của một chiến lược kinh doanh đúng đắn, 

hợp với xu thế của thị trường, tập trung vào phân khúc tiềm năng 

và có được hệ thống quản lý khoa học. Pinctadali Việt Nam, một 

doanh nghiệp trẻ đã ghi nhận những thành công lớn của thương 

hiệu Sàn tre Ali trong năm 2011 trước những cơn sóng của khủng 

hoảng kinh tế. 
 

 
Đặng Đình Trạm 

Sáng lập viên Pinctadali Việt Nam 
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Trong năm 2011, Pinctadali Việt Nam còn ghi 

nhận sự thành công trong việc phát triển sản 

phẩm mới và hoàn thiện danh mục sản phẩm 

đồng bộ bao gồm sàn tre trong nhà dùng cho hộ 

gia đình (Gold’Ali); sàn tre trong nhà dùng cho 

văn phòng, nhà hàng, khách sạn và nơi công 

cộng (Diamond’Ali); và sàn tre ngoài trời có khả 

năng chịu nước và ánh nắng mặt trời. 

 

Để có được những thành quả như trên, 

Pinctadali Việt Nam đã thực hiện một chiến 

lược đúng đắn hướng tới việc sáng tạo giá trị 

gia tăng cho khách hàng và lợi ích cộng đồng. 

Pinctadali Việt Nam đã xây dựng cho thương 

hiệu Sàn tre Ali có một bản sắc độc đáo bao 

gồm các tiêu chí hành động thiết thực, đó là 

Trung thực - Thân thiện - Tiên phong - Chuyên 

nghiệp - Hướng tới cộng đồng. 

 

Lãnh đạo Pinctadali Việt Nam nhận thức r  

r ng trong xã hội hiện đại với sự bùng n  của 

công nghệ thông tin, hàng nghìn đ u báo phát 

hành hàng ngày, hàng trăm kênh truyền hình 

phát sóng 2  2 H, mạng lưới internet trực tuyến 

cung cấp lượng thông tin kh ng lồ đã gây ra 

hiện tượng nhi u và sự r i loạn thông tin đ i 

với người tiếp nhận. Vậy thì, để tăng sự tin cậy 

của khách hàng và đ i tác chỉ có thể là phải có 

tính trung thực trong hành động; Pinctadali 

Việt Nam nhận thấy l i ứng xử chân thật giúp 

củng c  danh tiếng và tính trung thực giúp xây 

dựng niềm tin nơi khách hàng và đ i tác.  

 

Trong kinh tế thị trường là phải có cạnh tranh 

và trong khi khủng hoảng người ta thường có 

xu hướng “cạnh tranh b ng mọi giá” để mưu 

c u sự tồn tại, đôi khi là sự cạnh tranh hủy diệt 

hoặc giả tạo những giá trị cung cấp cho khách 

hàng. Liệu cách thức cạnh tranh này có làm cho 

doanh nghiệp phát triển bền vững? Câu trả lời 

chắc chắn là không. Điều có thể xảy ra cũng chỉ 

là duy trì sự tồn tại trong danh tiếng của “kẻ 

thua trận”.Vậy, nếu ai được gọi là thành công 

trong thời khủng hoảng, chắc chắn cũng phải có 

một con đường cạnh tranh hoàn toàn khác. 

Pinctadali Việt Nam đã phát triển quan điểm 

“cạnh tranh thân thiện”. Thân thiện đó là không 

có đ i kháng lợi ích mà là chia sẻ lợi ích. Thân 

thiện là biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ. 

 

Lãnh đạo Pinctadali Việt Nam đã hiểu r  quan 

điểm: “Có sự khác biệt lớn trong hành vi cư xử 

giữa một bên là các khách hàng thoả mãn theo 

kiểu lý tính và một bên là những khách hàng 

thoả mãn về phương diện cảm xúc, và sự khác 

biệt về hành vi chuyển hóa thành sự khác biệt 

lớn ở lòng trung thành và lợi nhuận”. Pinctadali 

Việt Nam không quan niệm khách hàng chỉ 

mua hàng một l n hoặc giao dịch chấm dứt sau 

khi hợp đồng mua bán kết thúc, trái lại khách 

hàng hiện tại là khách hàng tiềm năng nhất cho 

tương lai, bên cạnh đó trách nhiệm đ i với hàng 

hóa phải được duy trì trong su t thời gian sử 

dụng của sản phẩm, cả sau khi thời gian bảo 

hành hết hạn. Ngoài ra, sự hài lòng của khách 

hàng hiện tại là b ng chứng cho sự truyền 

thông hiệu quả nhất đ i với những sản phẩm 

mà sự th a mãn của khách hàng c n sự trải 

nghiệm qua quá trình sử dụng. Pinctadali Việt 

Nam thực hiện chính sách chia sẻ lợi ích với 

khách hàng, tôn trọng khách hàng như nhân t  

quan trọng tạo nên sự thành công của công ty 

và là nhân t  tích cực sáng tạo ra lợi ích cho 

công ty trong tương lai. 

 

Pinctadali Việt Nam đã luôn phát huy lợi thế 

tiên phong để sáng tạo ra giá trị mới của sản 

phẩm cung cấp cho khách hàng. Những sản 

phẩm c n sự trải nghiệm của khách hàng trong 

quá trình sử dụng như ván sàn tre thì kinh 

nghiệm của vị trí tiên phong là rất quan trọng 

giúp củng c  niềm tin của khách hàng khi lựa 
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chọn sản phẩm. Pinctadali Việt Nam cũng đã 

hiểu r  chỉ có thể là chuyên nghiệp mới có thể 

không ngừng nâng cao chất lượng và sáng tạo 

ra giá trị mới cho khách hàng cũng như tích lũy 

sự hiểu biết về nhu c u khách hàng và xu 

hướng thị trường. 

 

Một trong những yếu t  góp ph n tạo lên sự 

thành công của thương hiệu Sàn tre Ali theo 

quan điểm của Pinctadali Việt Nam đó là phải 

gắn hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi 

nhuận với lợi ích cộng đồng; phải là một doanh 

nghiệp có năng lực “cho” thì mới có cơ hội 

“nhận” và cách cho d  nhất là hướng tới lợi ích 

cộng đồng. Lợi ích cộng đồng có thể là lợi ích 

kinh tế, có thể là lợi ích môi trường và cũng có 

thể là giá trị văn hóa truyền th ng lich sử. 

Pinctadali Việt Nam đã tích cực tham gia các 

hoạt động vì lợi ích cộng đồng ngay cả trong lúc 

khó khăn, bởi vì lợi ích cộng đồng cũng được 

coi như là một mục tiêu trong chiến lược của 

Pinctadali Việt Nam. 

 

Những triết lý kinh doanh trên đã được biến 

thành hành động hàng ngày và trở thành nền 

tảng cho tương lai đ y hứa hẹn của một 

Pinctadali Việt Nam văn minh và g n gũi với 

người Việt Nam. 

 

Bước sang năm 2012, Pinctadali Việt Nam đã 

sẵn sàng với năng lực vững chắc và thương 

hiệu tin cậy; Pinctadali Việt Nam có bộ máy 

quản lý có trình độ cao, hệ th ng t  chức khoa 

học ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại; 

thương hiệu được xây dựng chuyên nghiệp và 

đăng ký độc quyền bảo vệ ch ng lạm dụng 

thương hiệu và hàng giả.  

 

Năm 2012 sẽ là năm “mở cửa” ra khung trời 

rộng lớn đ y hứa hẹn của Pinctadali Việt Nam. 

Người tiêu dùng đã ngày càng biết nhiều và tin 

tưởng thương hiệu Sàn tre Ali, nhiều dự án lớn 

đã lựa chọn Sàn tre Ali để hoàn thiện công trình 

trong thời gian tới, các đ i tác và đại lý tại nhiều 

tỉnh thành đã hòa nhập với quan điểm kinh 

doanh của Pinctadali Việt Nam và đang có 

những hành động thiết thực để phát triển kênh 

phân ph i và mở rộng thị trường. 

 

Với những nền tảng vững chắc, những thành 

công được ghi nhận và triển vọng tươi sáng, 

Pinctadali Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho 

khách hàng và đ i tác những giá trị lớn nhất 

của Sàn tre Ali; tạo môi trường làm việc bình 

đẳng, thân thiện và cơ hội thu nhập cao cho 

toàn thể công ty; đem lại lợi ích c  tức xứng 

đáng cho các c  đông; và đóng góp trách nhiệm 

xã hội lớn nhất cho Nhà nước và cộng đồng. 

Pinctadali Việt Nam coi trọng những thành 

ph n như “khách hàng - đ i tác - nhân viên - c  

đông - cộng đồng” là những nhân t  quan 

trọng; m i quan hệ hữu cơ giữa các thành ph n 

tạo sự vững mạnh của Pinctadali Việt Nam; và 

thành công của Pinctadali Việt Nam là giá trị và 

lợi ích chia sẻ cho các bên liên quan. 

 

Không chỉ là vượt qua khủng hoảng mà chúng 

ta thấy Pinctadali Việt Nam đã có nhiều sự phát 

triển đáng kể. Chúng ta tin tưởng với một 

Pinctadali Việt Nam thân thiện và hướng tới lợi 

ích cộng đồng, chắc chắn Pinctadali Việt Nam 

sẽ có nhiều thành công rực rỡ hơn trong tương 

lai. Nhân dịp năm mới 2012, chúng ta hãy chúc 

cho Pinctadali Việt Nam một năm mới nhiều 

thành công mới và chúng ta hãy chờ đợi xem 

những việc làm và kết quả của Pinctadali Việt 

Nam trong năm mới, năm của Rồng cất cánh. .. 

 

- Mr Bamboo’Ali -

 


