HỒ SƠ NĂNG LỰC

GIỚI THIỆU

Wego Uniform là công ty chuyên sản xuất, thiết kế đồng phục cho các doanh
nghiệp, nhà hàng, trường học, đội nhóm… theo yêu cầu riêng của từng khách
hàng. Dựa trên nền tảng hình thành và phát triển của Chamtailor - Design By
Dakao Italy, với gần 30 năm sản xuất và gia công cho các thương hiệu thời
trang hàng đầu thế giới.
WEGO ra đời là sự kết hợp hoàn hảo từ tư vấn thiết kế, nguyên phụ liệu chính
hãng, công nghệ hiện đại và bề dày kinh nghiệm sản xuất, đang dần hướng tới
trở thành nhành đơn vị cung cấp đồng phục được yêu thích nhất tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
VÀ TẦM NHÌN
Với sứ mệnh nâng cao sự chuyên nghiệp của Doanh nhiệp Việt
Nam bằng những bộ đồng phục chất lượng nhất. Bằng cách tập
trung cải tiến và hoàn thiện sản phẩm không ngừng nghỉ, Wego
Uniform có tầm nhìn “TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU ĐỒNG PHỤC
ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TẠI VIỆT NAM” trong vòng 5 năm tới – đây
sẽ là kim chỉ nam mà chúng tôi muốn hướng đến để đem lại cho
khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn hơn nữa trong năm 2021
và xa hơn thế nữa.
Wego Uniform là nơi khách hàng có thể tìm kiếm mọi mẫu đồng
phục tuyệt vời nhất trên toàn quốc. Vì chúng tôi tin rằng một bộ
đồng phục tương xứng với doanh nghiệp của bạn sẽ là nhân tố
quan trọng giúp để lại ấn tượng đậm nét nhất trong tâm trí khách
hàng. Chúng tôi luôn trung thành với sứ mệnh mình đặt ra trong
từng giai đoạn và sẵn sàng đổi mới nó để có thể hoàn thiện hơn.
Chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi sứ mệnh của mình và lấy lợi
ích của doanh nghiệp bạn làm tiền đề cho sự phát triển lâu dài
của chúng tôi.

HỌC TẬP, THAY
ĐỔI HOÀN THIỆN
Không phải “Con
người” mà “ Con
người phù hợp ‘’
là tài sản lớn của
của Wego Uniform.
Chúng tôi coi trọng
và ưu tiên hàng đầu
việc đào tạo, học tập,
trau dồi kỹ năng và
thái độ sống của đội
ngũ nhân sự. Với tâm
thế luôn là một chiếc
“CHAI MỞ NẮP’’, tại
đây chúng tôi không
bao giờ nói ‘’ TÔI
BIẾT RỒI’’

TRUNG THỰC
VÀ TỬ TẾ
Trung thực và tử tế
với khách hàng, với
đồng nghiệp, với
công ty và với mọi
mối quan hệ trong xã
hội là yếu tố vô cùng
quan trọng. Sự trung
thực phải luôn được
đưa lên hàng đầu.

TẬP TRUNG VÀO
LỢI ÍCH KHÁCH
HÀNG
Với tôn chỉ coi sự
hài lòng của khách
hàng là thước đo cho
thành công, chúng
tôi hiểu rằng từng
nghiệp vụ công việc,
từng nỗ lực của mình
đều hướng đến một
mục tiêu “ Liên tục
nâng cấp và hoàn
thiện Sản phẩm và
Trải nghiệm Khách
hàng’’

KỶ LUẬT
BẢN THÂN
Chúng tôi kiên quyết
duy trì đạo đức nghề
nghiệp, đạo đức với
xã hội ở mức tiêu
chuẩn hàng đầu.
Dựa trên bộ quy tắc
ứng xử, quy chế,
chính sách và quy
định của công ty.

SUY NGHĨ LỚN
Wego chúng tôi là
doanh nghiệp trẻ
và đang được lấp
đầy nhựa sống bởi
những cá nhân luôn
sôi sục nhiệt huyết.
Chúng tôi luôn mong
muốn cống hiến một
phần công sức cho
sự phát triển của
nước nhà.

TRẦN THỊ THƯ
CEO công ty
“Luôn có một cơ hội thứ hai
đó chính là ngày mai”
“Tôi biết rằng, trong lòng mỗi người, dù nói ra
hay không thì đều ấp ủ cho riêng mình một
mục tiêu lớn. Để chạm tay tới mục tiêu đó, ai
cũng sẽ phải trải qua một hành trình thử thách
mà chỉ một mình bạn hiểu rằng bước đi trên
con đường ấy chính là điều ý nghĩa nhất trong
cuộc sống mà bạn theo đuổi. Vậy nên cứ ước
mơ, quyết liệt thực hiện mục tiêu, đó chính là
lúc bạn tìm thấy giá trị bản thân mình!”
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LÝ DO
NÊN CHỌN
WEGO UNIFORM

THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Đội ngũ thiết kế là những người trẻ, có đam
mê bất tận với thời trang, tình yêu không giới
hạn với cái đẹp. Chúng tôi tin tưởng mang
đến cho bạn những mẫu thiết kế đẹp.

Hệ thống nhà xưởng riêng với quy mô lớn,
chúng tôi có thể đáp ứng được nhiều đơn
hàng với số lượng lớn từ 10 - 10.000 sản
phẩm. Thời gian và tiến độ luôn được đảm
bảo. Bạn chỉ việc đặt hàng, sản xuất để Wego
lo.

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Vải được đặt dệt và nhuộm kỹ, đảm bảo chất
lượng IOS, không gây hại tới sức khỏe, màu
sắc phong phú. Mực in nhập khẩu hoàn toàn
từ các nước tiên tiến như: Mỹ, Nhật, Hàn.. An
toàn cho sức khỏe, không ảnh hưởng tới môi
trường.

Là nhà sản xuất trực tiếp, với đầy đủ hệ
thống xưởng cắt, may, in. Sản phẩm sẽ đến
tận tay người tiêu dùng với chi phí thấp nhất.
Bạn làm việc trực tiếp với chúng tôi và không
phải mất phí cho một khâu trung gian nào
cả.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

BẢO HÀNH

Hệ thống sản xuất khép kín, từ thiết kế đến
cắt may và in mới nhất, hiện đại nhất, với tiêu
chí đem đến cho khách hàng sản phẩm chất
lượng nhất.

Chúng tôi hiểu rằng bạn đã chọn đặt hàng
với chúng tôi nghĩa là bạn không chỉ mua
một sản phẩm mà mua cả niềm tin. Vì vậy
chúng tôi không chỉ giao hàng, mà chúng tôi
còn giao cả sự đảm bảo, cả chữ tín.
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VĂN PHÒNG
LÀM VIỆC

Con người là nền tảng quan trọng nhất của doanh nghiệp, hiểu được yếu tố đó, chúng
tôi sở hữu những nhân sự kinh nghiệm lâu năm trong ngành đứng ra đảm nhiệm vị trí
quan trọng trong chuỗi dây chuyền sản xuất. Đội ngũ công nhân viên tay nghề cao.
Mỗi công đoạn được kiểm tra qua bộ phận QC trước khi đến tay khách hàng.
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XƯỞNG MAY
CHUYÊN NGHIỆP

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu cho
người tiêu dùng hiện nay, chúng tôi
đã có 2 xưởng sản xuất chính tại
Hà Nội chia thành dệt kim và dệt
thoi độc lâp và linh hoạt, phục vụ
các đơn hàng lên đến 10.000 áo
với những công nghệ tiên tiến, quy
trình vận hành khoa học. Từ đó đưa
ra những sản phẩm chất lượng đáp
ứng nhu cầu của khách hàng.
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SHOWROOM
ĐỈNH CẤP
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THIẾT BỊ IN
HIỆN ĐẠI

Thiết bị công nghệ dây chuyền hiện đại
Đồng phục WEGO đã chú trọng đầu tư và cải tiến hàng
loạt những trang thiết bị hiện đại được chuyển giao trực
tiếp từ nước ngoài để làm nên những chiếc áo đồng
phục có độ chính xác tuyệt đối đến từng đường kim,
mũi chỉ, từng đường nét gọn gàng, chất lượng sắc nét
qua từng họa tiết in thêu.

Kỹ thuật in đa dạng
Ngày nay việc in ấn trên chất liệu vải các loại được áp
dụng nhằm tạo ra các sản phẩm đẹp, chất lượng cao
với giá thành hợp lý. WEGO giới thiệu đến bạn một số
máy in hiện đại nhất được áp dụng để in trên các chất
liệu vải:
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SẢN PHẨM
TIÊU BIỂU

ĐỒNG PHỤC ÁO PHÔNG

ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ

ĐỒNG PHỤC DỊCH VỤ

ĐỒNG PHỤC MẦM NON

ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ

ĐỒNG PHỤC ÁO KHOÁC

ĐỒNG PHỤC LỚP

PHỤ KIỆN KHÁC

05 COTTON
CHẤT LIỆU

Thành phần: 90 - 95% Cotton (Sợi bông tự nhiên)
Spandex; Linen
Đặc điểm: Đây được xem là loại vải phổ biến nhất trên
các dòng áo Phông hiện có của Wego. Sản phẩm giữ
được ưu điểm vốn có của sợ vải tự nhiên là mịn mát
và thông thoáng, thấm hút mồ hôi, sợi vải Cotton được
pha thêm một số chất liệu khác như Spandex, Linen…
giúp cho vải chống nhăn và có độ co giãn tốt, mềm mại
và tạo cảm giác thoải mái tối đa cho người mặc.
Đặc tính của vải Cotton 100% là sự thoáng mát, được
làm từ sợi bông tự nhiên nên khả năng thấm hút mồ
hôi cao, tạo sự thoải mái cho người mặc. Chất liệu vải
mềm, nhẹ, tự nhiên, an toàn cho da, không gây kích
ứng cho người mặc, đặc biệt là các sản phẩm cotton
100% luôn được ưa chuộng về độ an toàn tuyệt đối.

SẢN PHẨM

COTTON

90 - 95% Cotton
Spandex, Linen

06 BEE CVC
CHẤT LIỆU

Thành phần: cotton 65%, 32% Polyester
3% sợi độc quyền có kết cấu dệt hình tổ ong.
Đặc điểm: Do các đặc tính vượt trội, vải
Cotton Bee CVC được đánh giá là loại vải
thế hệ mới rất thích hợp để may đồng phục
áo phông cho doanh nghiệp: đồng phục
công sở, đồng phục teambuilding, đồng
phục thể thao, đồng phục mầm non, đồng
phục học sinh…. Vải Cotton Bee CVC dùng
để may đồng phục áo phông thường được
các khách hàng yêu thích từ cái nhìn đầu
tiên. Chất vải mềm, mịn, thoáng mát, màu
sắc tươi sáng, giá thành lại hợp lý.

SẢN PHẨM

BEE CVC

Sợi độc quyền có kết cấu dệt tổ ong
65% Cotton
32% Polyeste
3% Spandex

07 LACOSTE
CHẤT LIỆU

Thành phần: 95% Cotton tự nhiên, 5% Spandex
Đặc điểm: Co giãn 4 chiều, màu sắc đa dạng,
mềm mịn, thoáng mát, hạn chế nếp nhăn , bền,
đẹp. Giữ màu, hạn chế co rút, không lo bị dão,
thân thiện với da, lên form dáng lịch sự, giá
thành hợp lý.
Với thành phần chủ yếu là sợi dệt bông tự nhiên,
mắt vải hình thoi 2 lớp, Lacoste 100% được đánh
giá tốt hơn Cotton 100% về: thấm hút mồ hôi,
bay hơi cực nhanh, mảnh vải dày hơn Cotton, co
giãn cực tốt, mặc rất thoải mái, và đặc biệt vải rất
bền. Rất thích hợp làm áo thun cổ bẻ, đồng phục
công ty, áo thể thao, quà tặng...

SẢN PHẨM

LACOSTE
95% Cotton tự nhiên
5% Spandex

08 POLY THÁI
CHẤT LIỆU

Thành phần: 100% Polyester
Đặc điểm: Co giãn 4 chiều, màu sắc tươi sáng,
hạn chế nhăn tuyệt đối, giá thành hợp lý. Vải Poly
Thái là 1 dạng đặc biệt của của vải thun Poly trên
thị trường. Vải Poly Thái có thành phần chính là
sợi Lylon nhân tạo, với những sợi dệt có tiết diện
nhỏ, tạo nên bề mặt láng mịn, bền đẹp, vải thun
Poly Thái ít nhăn và không bị xổ lông trong quá
trình sử dụng, đặc biệt tạo cảm giác thời trang,
lịch sự, cao cấp cho người mặc. Vải may lên
dáng áo đẹp, lịch sự đứng dáng, rất phù hợp với
may áo phông có cổ, áo công ty, văn phòng, áo
thể thao, quà tặng.

SẢN PHẨM

POLY THÁI
100% Polyester

09 ÁO SƠ MI

BỘ SẢN PHẨM

Có hai loại sợi chính dùng để dệt
áo là sợi thiên nhiên và sợi nhân
tạo (sợi tổng hợp). Về sợi thiên
nhiên, có sợi lanh (dùng đầu tiên
trong lịch sử), sợi bông (dùng phổ
biến), sợi gai, len, lụa. Về sợi tổng
hợp, có polyester, tencel, viscose.
Ngoài ra người ta còn dùng polyester pha sợi bông
Kate Mỹ
Kate Mỹ kẻ

BỘ SẢN PHẨM

ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ

BỘ SẢN PHẨM

MẦM NON

BỘ SẢN PHẨM

NHÀ TRƯỜNG

BỘ SẢN PHẨM

BẾP - TẠP DỀ

10 ÁO GIÓ

BỘ SẢN PHẨM

BỘ SẢN PHẨM CÔNG SỞ

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

cảm ơn bên em ai cũng khen
áo đẹp lại rẻ nữa

vải đẹp, mặc mát đường may
các thứ oke lắm

bên mình hỗ trợ rất nhiệt tình,
hy vọng sẽ hợp tác nhiều nữa

anh cảm ơn công ty nhiều nha,
áo anh mặc thử rồi đẹp lắm

áo đẹp, thêu cũng rất ưng!
cảm ơn!

áo đẹp, màu áo đẹp, tư vấn
nhiệt tình, đánh giá 10 sao

QUY TRÌNH

ĐẶT HÀNG
4
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THÔNG SỐ CHỌN SIZE

THÔNG SỐ CHỌN SIZE

ÁO PHÔNG NAM

ÁO PHÔNG NỮ

THÔNG SỐ CHỌN SIZE

ÁO PHÔNG TRẺ EM

Số 18 TT03 Khu đô thị mới Tây Nam
Hồ Linh Đàm, Hà Nội

Số 43 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc
Hà, thành phố Hà Tĩnh

QĐ. Hoàng Sa

098 343 09 00
https://wego.net.vn/
wegouniform@gmail.com

Cảm ơn quý khách đã tin dùng
và đồng hành cùng WEGO

Orchard ParkView, số 130, Hồng
Hà, Phường 9, Hồ Chí Minh

QĐ. Trường Sa

