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LỜI NGỎ

Được thành lập vào năm 2018, trải qua 3 năm hoạt động Triết Minh đã nhanh chóng khẳng
định được thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường nhờ cung cấp sản phẩm dược liệu, trà
thảo mộc chất lượng tốt nhất, sạch và hoàn toàn thiên nhiên đến người tiêu dùng.
Với tầm nhìn đưa Triết Minh trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong việc khai thác và kinh
doanh các sản phẩm từ dược liệu Việt như: Sâm Ngọc Linh, Nấm Lim Xanh, Trà Thảo mộc, đặc
sản Quảng Nam. Ban Giám Đốc và toàn thể CBNV công ty TRIẾT MINH không ngừng cố gắng,
nâng cao năng lực, cam kết các giá trị mang đến cho cộng đồng.
Các sản phẩm của Triết Minh được sản xuất trên dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, đạt tiêu
chuẩn cao về các quy định trong sản xuất đối với các sản phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu
dùng. Được Bộ y tế cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
Năm 2020 Triết Minh được vinh dự là thương hiệu uy tín được người tiêu dùng bình chọn, nhận
giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao
tặng.
Với tất cả những nổ lực không ngừng nghỉ, toàn thể cán bộ nhân viên, đội ngũ chuyên gia của
Triết Minh luôn tận tụy làm việc ngày đêm để cho ra những sản phẩm chất lượng, tốt hơn nữa
để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của quý khách hàng.
Trân trọng.
Công ty TNHH Triết Minh
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LỊCH SỬ THƯƠN GHIỆU

2013
Khi còn là nhân viên tổng đài
viên 1080, hàng ngày tôi nhận
được rất nhiều cuộc gọi của
khách hàng tìm hiểu công dụng,
lợi ích của Nấm Linh Chi, Nấm
Lim Xanh và Sâm Ngọc Linh
Quảng Nam. Để có đủ kiến thức
tư vấn cho khách hàng, tôi dấn
thân vào tìm hiểu, tôi dành thời
gian trải nghiệm các sản phẩm, đi
thực địa cùng với người dân địa
phương để biết hành trình tìm
cây sâm, cây nấm. Cũng từ đó,
niềm đam mê về ngành dược liệu,
thực phẩm bảo vệ sức khỏe người
tiêu dùng bắt đầu hình thành
trong tôi

2018

Sau 5 năm nghiên cứu sâu về
cây dược liệu (Nấm Linh Chi, Sâm
Ngọc Linh) Quảng Nam, tôi
nghiên cứu sâu về quy trình công
nghệ, quy trình sản xuất, cách
thức chế biến sâu sản phẩm để có
thể đưa đến được mọi gia đình
Việt, giúp từng người dân Việt
Nam chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
của mình qua các loại dược liệu
thuần Việt. Ngày 03/01/2018,
Công ty TNHH Triết Minh chính
thức ra đời, mang theo bao ước
mơ, hoài bão vì sứ mệnh “Cho
cuộc sống khỏe đẹp”.

2020
Triết Minh đã dần trở thành
thương hiệu được yêu mến
của rất nhiều khách hàng yêu
thích dược liệu Việt Nam và
các sản phẩm từ cây dược liệu,
cộng đồng chăm sóc sức khỏe.
Để đáp ứng sự tin yêu đó,
Triết Minh ngày càng hoàn
thiện quy trình nghiên cứu,
quy trình sản xuất và mở rộng
các điểm phân phối để đem lại
sự thuận tiện cho khách hàng
trong quá trình trải nghiệm
các sản phẩm và dịch vụ của
Triết Minh.
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Triết Minh
Đã đem lại nụ cười cho hàng
trăm khách hàng

Và
Chúng tôi yêu các bạn!
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VISSION

MISSION

CORE VALUE
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TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Đưa thương hiệu TRIẾT MINH đến gần với
mọi người dân Việt Nam hơn, trở thành đơn
vị dẫn đầu thị trường trong việc sản xuất và
cung ứng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ
cây dược liệu Quảng Nam nói riêng và Việt
Nam nói chung. Giúp cho mỗi người dân Việt
Nam có thêm nhiều sự lựa chọn để bảo vệ
sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Giúp mọi người dân Việt Nam
nâng cao sức đề kháng và sức
khỏe của mình. Đưa các sản phẩm
được chế biến sâu từ cây dược liệu
của Quảng Nam đến với mọi gia
đình Việt Nam ở trong nước và thế
giới. Ứng dụng khoa học công
nghệ vào việc gìn giữ và bảo tồn
giá trị của y học cổ truyền dân
tộc.
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CORE VALUES

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khách hàng
là số 1
Triết Minh lấy khách
hàng là trọng tâm của
việc phát triển.
Luôn lắng nghe, thấu

Sáng tạo &
Đổi mới

Tôn trọng
sự khác
biệt

Luôn sáng tạo trong

Văn hóa của Triết

cách làm, cách giải

Minh là tôn sự khác

quyết vấn đề

hiểu mọi nhu cầu của

Sẵn sàng ứng dụng

khách hàng.

cái mới vào trong

Luôn tự hỏi bản thân:

thực tế quản lý và

Chúng ta đã tốt hơn

sản xuất nhằm nâng

mỗi ngày để đáp ứng

cao hiệu suất

biệt

của

mỗi

cá

nhân trong tổ chức

nhu cầu của khách
hàng chưa?
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CORE VALUES
Tinh thần
dân tộc

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng

Triết Minh luôn nâng

Các

cao chất lượng sản

Triết Minh luôn mang

phẩm để đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của
khách hàng.

sản

phẩm

Chính trực

của

trong mình tinh hoa
của dân tộc VIỆT NAM

Triết Minh đặt chữ
“Tín” lên hàng đầu và
xem đó là giá trị, là
danh dự của chính
mình.
Đội

ngũ

của

Triết

Nâng cao chất lượng

Minh luôn trung thực,

dịch vụ để làm hài lòng

tận tâm phục vụ, đề

những trải nghiệm của
khách hàng

cao

đạo

đức

nghề

nghiệp, các giá trị văn
hóa, xã hội.
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"

TRIẾT LÝ KINH DOANH
Mục tiêu của Triết Minh là làm cho cuộc sống
trở nên tốt đẹp hơn, đáng sống hơn mỗi ngày.
Triết Minh luôn muốn đem lại niềm vui, niềm
hi vọng cho mỗi người dân Việt Nam.

"
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SẢN PHẨM TRIẾT MINH
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Hoa Sâm Ngọc Linh
(Tươi & khô)
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4. Trà lá mùng năm

3. Trà Cà Gai Leo

TRÀ THẢO DƯỢC

1. Trà Nấm Lim Xanh

2. Trà túi lọc
Sâm Ngọc Linh
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NẤM LIM XANH- LINH CHI

DƯỢC LIỆU KHÁC

4. Táo mèo 5. Ka Kun 6. Ba kích
1. Cà gai leo 2. Hà thủ ô đỏ 3. Sâm Cau
tím
khô

Hồng đẳng
sâm
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TẠI SAO CHỌN TRIẾT MINH
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Triết Minh cam kết đem đến cho khách hàng những sản
phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu Việt hoàn toàn thiên
nhiên, không chất bảo quản, được sản xuất theo quy trình
và tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nghiên cứu sâu, luôn đưa ra
giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng đối tượng
khách hàng khác nhau

Hệ thống kênh phân phối rộng khắp, quý khách hàng có thể
dễ dàng mua các sản phẩm của Triết Minh thông qua hệ
thống đại lý, hoặc mua trực tiếp trên: www.trietminh.com
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TẠI SAO CHỌN TRIẾT MINH

Giá cả cạnh tranh
Dịch vụ sau bán hàng
và chăm sóc khách
hàng tốt (cách thức
mua hàng, chính sách
đổi trả, bảo hành sản
phẩm..)
Đội ngũ tư vấn viên
luôn sẵn sàng tư vấn
24/7

Các sản phẩm của Triết
Minh đều có tem truy
xuất nguồn gốc, quý
khách hàng có thể
kiểm tra tình trạng
hàng hóa, nhà máy sản
xuất, ngày xuất xưởng...

Đào tạo chuyên sâu
Giúp đại lý và khách
hàng có đủ kiến thức
để sử dụng sản phẩm
một cách tốt nhất,
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Các sản phẩm của Triết Minh rất đa dạng, tôi rất thích sản phẩm trà

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Sâm Ngọc Linh, tôi vừa nhâm nhi ly trà vừa đọc những trang sách yêu thích.
Sản phẩm trà Sâm Ngọc Linh giúp tôi thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc
căng thẳng
Anh Nguyễn Bão Quốc
CEO BQ Training
Tôi hay mua các sản phẩm Sâm Ngọc Linh ngâm mật ong của Triết Minh để
làm quà biếu tặng khách hàng.
Gia đình tôi cũng hay sử dụng các loại dược liệu khác như: Khổ qua rừng, chuối
hột, cà gai leo...tôi rất tin tưởng các sản phẩm của Triết Minh
Anh Nguyễn Thành Nhân
CEO- OXO Media
Là đối tác của Triết Minh, chúng tôi rất vui khi được làm việc với một công ty
chuyên nghiệp và uy tín như Triết Minh, sản phẩm được đầu tư đẹp về mẫu mã
bao bì, chất lượng tuyệt vời.
Anh Phạm Hồng Thái
Giám đốc Trung tâm trưng bày
SP Ocop Quảng Nam
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VÀ HÀNG TRĂM KHÁCH HÀNG KHÁC…!

www.trietminh.com
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ĐỘI NGŨ CỦA TRIẾT MINH

Our Team

20-www.trietminh.com

OUR TEAM
Founder & CEO: Lê Thị Bích Luyện
- Tốt nghiệp khoa Quản trị kinh
FOUNDER & CEO

doanh
- 10 năm kinh nghiệm trong kinh
doanh
- Người có niềm đam mê với cây
sâm, nấm lim xanh núi rừng Quảng
Nam
- Thành viên Hội khởi nghiệp sáng
tạo Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam.
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OUR TEAM

NHÂN SỰ TRIẾT MINH

Sơ đồ tổ chức
Nhân sự hiện tại: 07 người
80% Đại Học-Cao Đẳng
20% Trung Cấp
Nhân sự dự kiến tương lai:
12 nhân viên (trong đó:
nhân sự cũ: 07 người, nhân
sự tuyển thêm: 05 người)

PHÒNG
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC

PHÒNG
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

PHÓ
GIÁM ĐỐC

SẢN XUẤT

KẾ TOÁN
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ĐỐI TÁC CỦA TRIẾT MINH

NHÀ MÁY LIÊN KẾT SẢN XUẤT

Công ty TNHH Tradiphar

Công ty Nông Lâm Sản Quảng Nam
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ĐỐI TÁC CỦA TRIẾT MINH

Công ty cổ phần nấm linh chi

Công ty cổ phần dược Phaco

29.www.trietminh.com
24-www.trietminh.com

CÁC CHỨNG NHẬN

OCOP 3 SAO
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CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU

CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU
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HOẠT ĐỘNG CỦA TRIẾT MINH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIẾT MINH

Công ty Triết Minh trong buổi lễ tôn vinh
sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng.

Công ty Triết Minh trong lễ tôn vinh
Thương hiệu vàng
Nông nghiệp Việt Nam năm 2020
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HOẠT ĐỘNG CỦA TRIẾT MINH

CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
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CÔNG TY TNHH TRIẾT MINH

CÔNG TY TNHH TRIẾT MINH

Add: Thôn Tây Yên, Tam Đàn, Phú Ninh,
Quảng Nam
Email: contact.trietminh@gmail.com
Web: trietminh.com
Hotline: 0912 160 708

Văn phòng giao dịch:
86 Trần Quý Cáp, Tp. Tam Kỳ, Quảng
Nam
Fanpage: trietminhquangnam
Web: trietminh.com
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CÔNG TY TNHH TRIẾT MINH
Trụ sở chính:
86 Trần Quý Cáp, T.P Tam Kỳ,
Tỉnh Quảng Nam
Tổng đài 24/7: 02353.555.999
- Hotline: 0912160708
Website: trietminh.com
Email: contact.trietminh@gmail.com
Web: trietminh.com

