IT IS REAL VIETNAMESE SEAFOOD
We grew up on the shores of the East Sea and we fell in love with the tastes that Vietnamese
nature has to offer us in abundance. Our basic principle is to serve quality seafood. Our fishes are
caught mainly in the waters of Quang Ngai Province, Vietnam. The unique condition of this natural habitat is reason behind its superior quality, its light, tender and flavorful flesh. Properly preserving and preparing fish is an art that requires dedication, knowledge and passion. This quality fish
what we want to share with the world.
( We absorb 40% annual Quang Ngai fishing industry’s catch of Scad and Anchovies )

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG VIỆT NAM

Lớn lên từ một làng chài cạnh bờ Biển Đông, chúng tôi mang trong mình một tình yêu vô cùng
lớn đối với các hương vị tự nhiên phong phú từ biển cả. Nguyên tắc chính của chúng tôi đó là
phục vụ các món hải sản chất lượng. Với nhiều loại cá được đánh bắt chủ yếu tại ngư trường
Quãng Ngãi, Việt Nam. Điều kiện đặc trưng này nhằm đảm bảo chất lượng cao cấp nhất, bên

cạnh độ tươi sống, mềm và vị tươi ngọt. Việc bảo quản và chuẩn bị cá là cả một nghệ thuật,
đòi hỏi sự tận tâm, kiến thức và cả đam mê. Những con cá chất lượng chính là điều mà chúng
tôi muốn chia sẻ với thế giới.

( Mỗi năm chúng tôi đạt được 40% sản lượng đánh bắt cá nục và cá cơm tại Quảng Ngãi )

越南新鲜海鲜
从东海的一个渔村长大，我们对丰富的自然海洋风味造成了极大的热爱。

我们的主要原则是提供优质的

海鲜。我们许多的鱼主要捕在越南的QuangNgai渔业。 这个特征条件是确保最高的质量，新鲜度，柔软
度和新鲜度。 鱼的保存和准备是艺术，需要奉献，知识和激情。 优质的鱼是我们想与世界分享的东西。
（每年我们在Quang Ngai捕Nuc鱼，Com鱼达到40％）。
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SUPPORTED LARGE, MODERN FACILITIES
AND RELIABLE RESOURCES
We are being invested and cooperating with more than 10 modern cold storages, 30 good
factories, 50 fish merchants and 200 fishing vessels across Vietnam.
( Production Capacity: 70 tons of Fish per day )

NGUỒN CUNG CẤP LỚN,
TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Chúng tôi đã hợp tác và được cung cấp với hơn 10 nhà dự trữ đông lạnh hiện đại, 30 nhà máy
và 50 vựa cá và 200 tàu thuyền khắp Việt Nam.
( Năng suất: 70 tấn cá mỗi ngày )

大型投资原，现代跟可靠的设备
我们与越南投资跟合作共有10多家现代冷藏库存商，30家工厂，50余条鱼缸和200艘船只合作配套
（生产力：每天70吨鱼）
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INTEGRATED QUALITY CONTROL PROGRAM
We roam the seas in search of fresh and nutritious seafood. We select it carefully, transport it safely
and apply all the necessary controls regarding food processing, preservation and handling of
end products.
( Safety, High Quality and Taste in every single product )

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THỐNG NHẤT

Chúng tôi đi qua nhiều vùng biển để tìm được nguồn hải sản tươi và dinh dưỡng. Sau khi chọn
lựa cẩn thận và áp dụng tất cả các bước cần thiết để bảo quản và vận chuyển.
( An toàn, chất lượng cao và hương vị tươi nguyên trong từng sản phẩm )

最终产品质量控制计划
我们经过许多水域，寻找新鲜跟营养的海鲜。我们仔细选择，应用所有必要的步骤进行存储和运输
（每一个产品的安全，高品质和新鲜品味）
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INNOVATIVE SUGGESTIONS
We specialize in Fish and Squid and always endeavor to have something new to offer, by
expanding seafood suggestions. Our experienced and qualified staff, supported by a modern
infrastructure, work tirelessly towards this goal and achieve impressive product innovations.
( Our Dried Cutting Squid product has been well known in China, Korea, Malaysia and Singapore )

SÁNG TẠO

Công ty chúng tôi chuyên tập trung vào cá và mực, đồng thời luôn cố gắng thử đưa ra những

sản phẩm mới, bằng cách mở rộng chủng loại hải sản. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và
tay nghề cao cùng với sự hỗ trợ của cơ sở vật chất hiện đại, làm việc không ngừng nghỉ nhằm
sáng tạo và cung cấp những sản phẩm cải tiến ấn tượng.

( Sản phẩm mực cắt sấy khô của chúng tôi nổi tiếng khắp Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia và
cả Singapo )

创新
我们公司专注的产品是鱼和鱿鱼，同时努力提供新产品通过扩大海产品种类。我们经验丰富和技术娴熟的
员工，以及现代化设施的支持，不懈地致力于创造和提供令人印象深刻的改进产品。
（我们的干截鱿鱼产品在中国，韩国，马来西亚和新加坡都很有名）
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SOCIAL RESPONSIBILITY
Respecting humanity, protecting the natural environment and supporting the economic and
social stability of Vietnam, constitute the main pillars of our social action. Management and
employees alike, consider it our duty to give back to the community; we care for the sustainability of the natural ecosystem, employing fishing methods which guarantee that the environment is
not harmed in any way.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tôn trọng con người, bảo vệ môi trường tự nhiên và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bền vững ở

Việt Nam là những ưu tiên trong hành động xã hội của chúng tôi. Cả lãnh đạo và nhân viên đều
mang trong mình trọng trách đáp trả lại cho cộng đồng. Chúng tôi quan tâm đến môi trường
sinh thái tự nhiên, cách thức đánh bắt thân thiện và đảm bảo môi trường không bị tổn hại.

社会责任
尊重人性，保护自然环境，支持越南的经济和社会稳定发展是我们社会行动的主要支柱。领导和员工都认
为我们有责任回馈社会。我们关心自然生态环境，采用保护环境不受任何伤害的捕鱼方法。
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TENDING TO CUSTOMERS NEEDS
In recent years, seafood has gained the the preference of people concerning a nutritious, safety
and convenient.. At SAKY FOOD, we acknowledge this need and make sure that quality seafood
is accessible to end users, offering a wide range of products, as far as the fresh taste, preference
and use are concerned.

QUAN TÂM ĐẾN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Trong những năm gần đây, hải sản đã và đang là một sản phẩm yêu thích đối với những khách

hàng quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng, an toàn và tiện lợi…SAKYFOOD chúng tôi nắm bắt
được điều đó và luôn cố gắng đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng, cung cấp đa
dạng sản phẩm cũng như vị tươi ngon là ưu tiên hàng đầu.

关注客户的需求
近年来，海鲜一直是对营养，安全和便利的人们的喜好产品...

SAKYFOOD把握，并始终努力确保最好的

质量给客户，提供各种产品以及新鲜的口味是头等大事。
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GLOBAL PRESENCE
Our years of experience, international quality certification and large production capacity contribute to SAKY FOODS’ dynamic growth abroad. Our products have been exported to more
than 15 countries while partnership have been established for the development of private
labeled products.

HIỆN DIỆN TRÊN TOÀN CẦU

Nhiều năm kinh nghiệm, các chứng chỉ chất lượng quốc tế và khả năng sản xuất số lượng lớn

đã giúp SAKYFOODS’ tăng trưởng năng động trên toàn cầu. Sản phẩm của chúng tôi đã được
xuất khẩu sang hơn 15 quốc gia. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp đối với các đối tác.

全球显现
我们多年的经验，国际质量认证和大量生产能力，有助于SAKY FOODS在国外的蓬勃发展。我们的产品已
经出口到15多个国家，同时与合作伙伴建立良好关系。
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SAKY FOODS COMPANY LIMITED
( Head Office)

Address: Room 305, The Prince Building, 17 Nguyen Van Troi Street,
Ward 12, District Phu Nhuan, HCMC, Vietnam.
Tel & Fax: +84 283 9952 995

SAKY FOODS PTE LTD
( Singapore office)
Tel: (+65) 97 128 443

info@sakyfoods.com

Email: shaun@sakyfoods.sg

www.sakyfoods.com
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