


Công ty Cổ Phần GETBEHOME xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng, 
cùng lời chúc sức khỏe và thành công! 

Công ty Cổ phần GETBEHOME là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh, nhà bếp cao cấp đã và đang được người tiêu dùng tin tưởng 
lựa chọn trong suốt những năm vừa qua. 

SựSự thành công và phát triển bền vững của chúng tôi được đặt trên nền tảng 
gắn liền với sự hài lòng của khách hàng. Nhận thức được điều này, GETBEHOME luôn 
luôn nổ lực đổi mới, đầu tư đa dạng hóa sản phầm, nâng cao chất lượng dịch vụ và 
con người nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tư vấn để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu 
của khách hàng. 

VớiVới đội ngũ kinh doanh, tư vấn nhiệt tình có kinh nghiệm lâu năm trong ngành 
xây dựng, cùng mục tiêu "Làm đẹp không gian sống của bạn", Getbehome cam 
kết mang không gian tự nhiên nhất, đẹp nhất vào ngôi nhà bạn, biến không gian 
sống hằng ngày trở nên thoải mái và hoàn hảo.

GETBEHOMEGETBEHOME xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, tin cậy của Quý khác hàng 
trong suốt những năm vừa qua. Đồng thời, trong quá trình vận hành và phát triển, 
chúng tôi luôn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân 
thành để Getbehome hoàn thiện mọi mặt, hướng đến những giá trị tốt nhất cho 
Quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!





- Luôn trung thực và chính trực; 
- Phục vụ tận tâm với sự chân thành;
- Tư duy cởi mở, năng động và sáng tạo;
- Làm đẹp không gian sống của bạn;
- Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thịnh vượng của công ty.

GETBEHOME đề ra chiến lược phát 
triển mới với việc mở rộng hệ thống 
tương tác thương hiệu trên cả thị 
trường kinh doanh bán lẻ và công 
trình.

GETBEHOME mang lại những giải pháp và dich vụ xây dựng tốt nhất nhắm đáp ứng sự kỳ 
vọng và mong muốn của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong kinh doanh.

Bằng khát vọng vươn lên cùng chiến lược kinh doanh phát triển bền vững, công ty Cổ phần 
GETBEHOME sẽ trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong lĩnh vực kinh doanh vật 
liệu xây dựng; phát triển nhanh chóng và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hướng tới cương vị 
thương hiệu dẫn đầu thị trường.



Công ty Cổ phần GETBEHOME là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh 
vật liệu xây dựng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp cao cấp, đã và đang được nhiều 
người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong suốt những năm qua.



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

GẠCH ỐP LÁT

Đá đồng chất dòng Nature - Taicera

Đá Porcelain - Feliz

Gạch Ceramic và Semi-Porcelain - Viglacera

Công ty Cổ phần GETBEHOME là nhà cung cấp đa dạng các mẫu gạch ốp lát như gạch lát 
nền, gạch ốp tường, gạch lát sân, gạch tranh, gạch trang trí  thuộc các loại gạch Ceramic, 
gạch Semi – Porcelain, gạch Porcelain của các thương hiệu nổi tiếng như Feliz Ceramic, 

Viglacera, Taicera, Bạch Mã, Mikado, Chang Yih - Kis Ceramic, Hoàng Gia.

Size: 600x600 mm Size: 600x300 mm
G68818

Size: 150x600 mm
FM1505

G63818

Size: 600x600 mm Size: 300x600 mm
G68813 G63813

Size: 150x600 mm
FM1507+08

Size: 150x600 mm
GT15601

Size: 300x300 mm
N3606

Size: 300x600 mm
GW3652

Size: 800x800 mm
FB802

Size: 600x600 mm
FL6006

Size: 300x600 mm
BS3616A



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

THIẾT BỊ VỆ SINH

Cung cấp sản phẩm các thương hiệu lớn như Inax, Toto, Viglac-
era, Cotto, American Standard với nhiều mẫu mã phù hợp với 
mọi yêu cầu của thiết kế nội thất nhà vệ sinh.

Bồn cầu và Lavabo Bồn tắm và Bồn kính Vòi rửa và Vòi Sen

Getbehome cung cấp các thiết bị vệ sinh bồn tắm và phòng 
tắm dành cho khu vực có diện tích lớn đang thu hút được 
nhiều khách hàng quan tâm.

Cùng với vòi nước và vòi sen tắm từ các thương hiệu lớn trên 
thị trường, GETBEHOME không ngừng cung cấp các sản phẩm 
chất lượng cho khách hàng gia đình, công trình dự án lớn.

Bồn cầu

và 

Chậu rửa

Bồn tắm

và 

Phòng tắm

Vòi nước

và

Vòi sen tắm



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

THIẾT BỊ NHÀ BẾP

DỊCH VỤ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ GIAO NHANH 24H00 

GETBEHOME cung cấp các dòng Chậu rửa và Vòi rửa  từ các thương hiệu lớn như Inax, 
Cotto, Toto... cùng với hệ thống bếp từ, bếp điện, máy hút khói của thương hiệu MALLOCA.

Tư vấn và thiết kế 
phối cảnh công trình nhà ở

Đối tượng tư vấn 
về gạch ốp lát

Khách 
Lẻ

Nhà 
Thầu

Kỹ sư
Xây dựng
Thiết kế

Cam kết giao hàng công trình nhanh chóng 
trong 24h00 kể từ khi xác nhận đơn hàng



SHOWROOM

Showroom Quận 2
Số 554 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, 

Q. 2, TP. HCM

Showroom Tân Phú
Số 897 - 899 Luỹ Bán Bích, P. Tân Thành, 

Q. Tân Phú, TP. HCM

DOANH THU CÁC THÁNG NĂM 2018
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ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Thương hiệu “FELIZ” - là thương hiệu độc quyền của công ty TNHH Hoàng Phiên. 
GETBEHOME tự hào là đối tác cung cấp các mẫu gạch Feliz Ceramic trên thị trường 
hiện nay.



DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU KÝ KẾT 2018

Công trình Thủ Thiêm Garden
Ký kết cùng Công ty Cổ Phần Đại Việt

 Công trình 
CHAMPACA Bình Dương

 Công trình 
JAMILA Khang Điền Quận 9

 Công trình 
ALOHA Phan Thiết, Bình Thuận

 Công trình 
SKY Quận 9



GIẤY PHÉP KINH DOANH



HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Ký kết dự án Thủ Thiêm Garden



HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Ký kết dự án Chung cư SKY quận 9



HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Ký kết dự án JAMILA Khang Điền, Quận 9



HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Ký kết dự án ALOHA Phan Thiết, Bình Thuận




