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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Company Introduction

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hikari Việt Nam 
(Hikari EXIM Co.,Ltd) được hình thành trên nền tảng 
phát triển của Tổng công ty mẹ - Công ty TNHH 
SX&TM Hikari Việt Nam. Thành lập từ năm 2010, 
Hikari hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ 
trợ. Khách hàng của Hikari không chỉ có mặt tại Việt 
Nam mà đã vươn tới thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc 
và nhiều quốc gia khác trên thế giới,... Để tiếp nối và 
phát triển sứ mệnh của Hikari - phát huy lợi thế nhà 
cung cấp nội địa cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực Việt 
và không ngừng sáng tạo đa dạng các loại hình sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước 
lẫn quốc tế, Hikari EXIM đã ra đời.
Hikari EXIM hoạt động trong các lĩnh vực chính:

Hikari Vietnam Import & Export Co., Ltd. (Hikari 
EXIM Co.,Ltd) was formed on the development 
platform of the Hikari Vietnam Corporation - Hikari 
Vietnam P&T Co.,Ltd. Established in 2010, Hikari 
activities in Auxiliary Industries. Hikari's custom-
ers are not only in Vietnam but also in Japan, South 
Korea and many other countries in the world, ... To 
continue and develop Hikari's mission as promot-
ing  advantage supplying domestic to foreign-in-
vested enterprises in Vietnam, developing 
Vietnamese human resources and constantly 
creating a variety of products to satisfy the needs 
of both domestic and international markets, that 
has the reasons to Hikari EXIM has born.
Hikari EXIM activates in the following fields:

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm;
Dược liệu;
Nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng,
thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng;
Thương mại trong nước và nước ngoài;
Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước;
Logistics.

Exporting agricultural products and foodstuffs;
Medicine;
Importing and distributing consumer goods, 
foodstuffs, cosmetics and functional foods;
Domestic and foreign trade;
Trading promotion at domestic and foreign market;
Logistics.

SỨ MỆNH
mission

1. Đưa sản phẩm, dịch vụ có giá trị của Việt 
Nam đến các vùng lãnh thổ trên thế giới.
2. Phát huy lợi thế về nguồn hàng cung cấp 
đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của 
khách hàng.
3. Xây dựng uy tín cho thương hiệu Việt.
4. Phát triển các hệ thống chuỗi cung ứng 
dịch vụ đến nhiều vùng lãnh thổ.
5. Tạo giá trị cho người lao động & cộng đồng.

1. Bringing valuable Vietnamese products and 
services to regions around the world.
2. Promoting the advantages of the supply of 
goods that good quality standards at the 
request of customers.
3. Building credibility for Vietnamese brands.
4. Developing service supply chain systems to 
many regions.
5. Creating value for workers & the community.

TẦM NHÌN
vision

1. Trở thành đối tác uy tín, tin cậy với khách 
hàng và nhà cung cấp.
2. Trở thành Công ty có tầm ảnh hưởng trong 
lĩnh vực hoạt động.
3. Mở rộng hợp tác cùng phát triển.
4. Chủ động, tích cực tìm kiếm, khai thác các 
ngành hàng tiềm năng.
5. Phát triển hệ sinh thái kinh doanh cho Tổng 
Công ty.

1. Becoming  a reputable and reliable partner 
with customers and suppliers.
2. Becoming an influential company in the field 
of operation.
3. Expanding cooperation and development.
4. Proactive and positive search and exploit 
potential commodities.
5. Developing the business ecosystem for Hikari 
Corporation.



TRIẾT LÝ KINH DOANH  BUSINESS PHILOSOPHY

1. Lấy khách hàng là trọng tâm và nhân lực 
trong công ty sẽ đưa công ty đến trọng tâm 
đó.
2. Chỉ có hợp tác mới tạo nên sự phát 
triển bền vững 4 wins.
3. Cung cấp dịch vụ chu đáo, giải pháp tối 
ưu cho khách hàng thay vì chỉ bán sản 
phẩm đơn thuần.

1. Take the customers as the core and all 
the staffs in the company will help the 

company to get closer to that core.
2. Only the cooperation creates the 
sustainable development - 4 wins.

3. Provide thoughtful services, optimal 
solutions for customers instead of 

sealling products themselves.

CỐT LÕI
CORE VALUES
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Khách hàng

Tinh thần
đồng đội

Team spirit

Trách nhiệm
Responsibility

Học hỏi và
Sáng tạo

Learning and
Creativity

Quan tâm
tới Xã hội

Society oriented
mind

Customers

Tôn trọng
cá nhân

Respect for
the individual

Khách hàng: Là người "trả lương" cho chúng ta.

Customers: The persons who "pay the salary" for us.

Tôn trọng cá nhân: Mọi người đều 

"bình đẳng" trong ý kiến và hành xử.

Respect for the individual: Everyone is 

"equal" in opinion and behavior.

Quan tâm tới xã hội: Là quan tâm đến sự 

phát triển trong tương lai của chính bạn.

Society oriented mind: Caring about your 

own future develoment.

Tinh thần đồng đội: Thành 

công của công ty là dựa vào 

đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Team spirit: The success of the 

company is based on the union 

and mutual support.Trách nhiệm: Lao động hết mình - Trách nhiệm cao

- Đặt mình và vị trí người khác khi làm việc.

Responsibility: Work hard - High responsibility

- Put yourself in the position of others while working.

Học hỏi và sáng tạo: Luôn luôn học hỏi, 

không ngừng sáng tạo dù ở đâu, dù làm 

bất cứ việc gì để tạo ra sự khác biệt.

Learning and Creativity: Always learn and 

be creative in everywhere and doing 

anything to make the diference.



RAU GIA VỊ SPICES VEGETABLES 

Rau ngổ/ngò (Coriander)
Đây là loại rau rất dễ sử dụng cho nhiều món ăn hoặc để trang trí.
Rau ngò được dùng để ăn sống, xào cùng các loại rau khác hay để nấu canh 
cũng rất thơm.
This vegetable is easy to use for many dishes or for decoration.
Coriander is used to eat directly, fried with other vegetables or for cooking 
soup is also very fragrant.

Rau mùi tàu/ngò gai (Sawleaf)
Rau mùi tàu được sử dụng với các món đặc trưng là phở, canh khoai, thịt luộc, 
canh bí nấu gà, canh bí nấu xương và là đồ ăn sống cho một số món thịt luộc.
Sawleaf used with typical dishes such as pho, potato soup, boiled meat, chick-
en pumpkin soup, bone-cooked pumpkin soup and eat directly with some 
boiled meat dishes.

Kinh giới (Oregano)
Lá có vị thơm đặc trưng, được sử dụng phổ biến trong các món ăn miền Bắc, 
như rau luộc, đậu phụ chấm mắm tôm,bún chả Hà Nội, kết hợp với các món nem 
hoặc các món chiên khác.
The leaves have a specific aroma, commonly used in Northern dishes, such as 
boiled vegetables, tofu with shrimp sauce, Hanoi Bun Cha, combined with other 
Spring rolls and fried dishes.

Thì là (Dill)
Thường dùng để nhồi trong các món thịt heo, thịt vịt,

các món hầm kho và lẩu gà.
It oftens used to stuff into pork, duck, braised meals

and chicken hot pot.

Ngải cứu (Sage)
Thường dùng để nhồi trong các món thịt heo, thịt vịt ,

các món hầm kho và lẩu gà.
It oftens used to stuff into pork, duck, braised meals

and chicken hot pot.

Sả (Lemongrass)
Được dùng trong các món ăn cần khử mùi:

thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt trâu, thịt nướng và một số món cá khác.
Used in the meals that need deodorizing:

chicken, duck, beef, buffalo, barbecue and some other fish dishes.



RAU GIA VỊ SPICES VEGETABLES 

Rau húng quế (Basil)
Là loại lá có vị ngọt, ngái và cay. Loại rau thơm được sử dụng khá phổ biến trong 
nam và ngoài bắc với nhiều món ăn. Loại lá này có thể ăn với bún, thịt luộc, thịt 
chó, thịt heo, thịt bò, gỏi cuốn giúp món ăn tăng hương vị hấp dẫ
The leaves are sweet, sarcastic and spicy. Vegetables are used quite popular in 
the south and the north of Vietnam with many dishes. This leaf can be eaten 
with vermicelli, boiled meat, dog meat, pork, beef, spring rolls, which helps the 
dish to enhance its attractive flavor.

Rau bạc hà (Mint leaves)
Tên gọi khác là rau húng có vị hay, thơm và thanh mát được dùng nhiều như 

húng quế trong các món thịt luộc và đồ ăn nhanh.
The other name is Basil (One kind of Basil), It has aromatic and refreshing 

flavor and used as much as basil in boiled meat and fast food.

Rau răm (Laska Leaves)
Rau răm được dùng chủ yếu để nấu canh , đôi khi là các món ăn khác như trứng 
vịt lộn, cháo trai, cháo hến. Rau răm có vị cay, tính ấm được sử dụng chủ yếu để 
cân bằng các món ăn tính lạnh.
Laksa leaves are mainly used for soup, sometimes other dishes like duck eggs, 
clams & mussel porridge. It has Spicy flavor, warm-headed laksa is used 
primarily to balance cold dishes.

Rau mùi ta (Coriandrum sativum)
Đây là loại rau phổ biến nhất và thường được dùng trong các món canh,

các món nước như bún, mì, phở hoặc trong các món nộm (gỏi)
và dùng làm trang trí món ăn.

This is the most common vegetable and is often used in soups,
water dishes such as noodles, pho or salads and use to decor the meals.

Tía tô (Balm-mint)
Lá có tác dụng trong việc giải cảm, hồi phục sức khỏe, là nguyên liệu chính 
của nồi nước xông giải cảm, các món ăn hầm, bún, phở. Rau được dùng giống 
như kinh giới và là thành phần không thể thiếu cho một bát cháo thơm ngon.
Leaves have an effect in the cold, health recovery, is the main raw material of 
steam relief, stewed dishes, noodles, pho. Vegetables are used just like Orega-
no and are indispensable ingredients for a bowl of delicious porridge.

Hành lá (Spring Onions)
Hành lá là loại rau phổ biến nhất, được sử dụng nhiều nhất, được dùng trong hầu 
hết các món canh, bún, phở, mì, các món xào, kho cũng thường được rắc thêm ít 

hành lá vừa để thêm gia vị vừa để tạo thêm màu sắc trang trí cho món ăn. 
Spring Onions are the most common and used vegetable, used in most soups, 

vermicelli, noodles, pho, stir-fries and braised meals.
Create more decorative colors for the meals.



RAU CỦ
Tubers

TRÁI CÂY
Fruits

Rau ngót
Katuk

Rau mùng tơi
Malabar Spinach

Rau muống
Water spinach

Măng tây
Asparagus

Lá lốt
Piper sarmentosum

Thanh long ruột trắng
White Dragon Fruit

Thanh long ruột đỏ
Red Dragon Fruit

Sầu riêng
Durian

Dứa
Pineapple

Chanh leo
Passion Fruit

RAU ĂN
Vegetables

Các loại rau ăn chưa bao giờ vắng mặt trong bữa cơm của người 
Việt. Là dòng thực phẩm bổ sung chất xơ, vitamin thiết yếu cho 
cơ thể. Đặc biệt chúng còn thành quả sau những ngày chăm sóc 
cần mẫn và miệt mài của những người nông dân nơi quê nhà.
Edible vegetables never ever been absent for Vietnamese meals. 
A line of �ber supplements, essential vitamins for the body. 
Especially, they are also achievement after the days of hard 
working of the farmers in our contryside.

Thanh long, Sầu riêng, Dứa, Chanh leo,… là những trái cây tự hào 
mang thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế. Các loại quả có vị 
ngon và giàu dinh dưỡng này rất được lòng các thực khách trong 
nước lẫn nước ngoài.
Dragon fruit, Durian, Pineapple, Passion fruit, ... are proud of fruits 
with Vietnamese brand to reach international level. These 
delicious and nutritious fruits are very popular with both domes-
tic and foreign customers.

Rau củ là loại thực phẩm bổ sung chất xơ và vitamin thay cho rau xanh, giúp cải thiện bữa ăn đặc sắc hơn.
Củ cải, cà rốt,… vừa dễ chế biến (nấu, luộc, xào kết hợp với thực phẩm khác) vừa mang lại màu sắc bắt mắt.
Tubers are a food supplement with �ber and vitamins instead of vegetables, helping to improve the richer meals. 
Radish, carrots, ... are both easy to cook (cook, boil, stir-fry in combination with other foods) and o�er eye-catching colors.

Cà rốt
Carrot

Củ cải
Radish

Dưa chuột
Cucumber



ĐỒ GIA VỊ SPICES

Nước mắm, bột canh, tương ớt,… từ lâu đã trở thành những cái tên quen thuộc với người dân Việt. Những 
hương vị đặc trưng mà các loại gia vị này đem đến chính là bí quyết tạo nên bữa cơm gia đình đầm ấm. Công 
dụng của chúng rất đa năng dùng để chấm, nêm, nấu hay tẩm ướp thực phẩm,… Mỗi món ăn được chế biến bởi 
những gia vị rất Việt Nam này sẽ khiến những người con xa xứ ghi nhớ hình ảnh và ẩm thực quê nhà.

Fish sauce, soup powder, chili sauce, ... for a long time that become familiar names for Vietnamese people. The 
speci�c �avors that these spices bring are the recipes to creating a warm family meal. Their uses is very versatile 
for dipping, seasoning, cooking or marinating food, ... Each meal made by these Vietnamese spices will make 
people away from home remember the images and cuisine of the countryside.

Nước mắm
Fish Sauce

Tương ớt
Chili Sauce

Bột canh
Soup Powder

Bột canh
Soup Powder

Bún khô
Dry Noodle 

Miến
Vermicelli

Mỳ ăn liền
Instant Noodle

Mỳ ăn liền
Instant Noodle

Bánh đa nem
Rice Sheet 



HIKARI VIETNAM EXIM CO.,LTD

       Head O�ce

Floor 6, Tomeco Building, No.53, Nguyen Xien Street,
Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Vietnam.
Tel: 0906.22.58.59         Email: trangnt@hikariexim.com

       Group

Hikari Vietnam P&T Co.,Ltd
Hikari Vietnam A&E.,JSC

Ho Chi Minh Branch

No 64E, Road 2, Area 5, Hiep Binh Chanh Ward,
Thu Duc Dist, Ho Chi Minh.

Factory (Sunpla JSC Company)

Lot E1, E2, Dinh Tram Industrial zone, Viet Yen Dist, Bac Giang Province.

hikariexim@hikariexim.com

http://hikariexim.com

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIKARI VIỆT NAM

      Văn phòng giao dịch

Tầng 6, Tòa nhà Tomeco, Số 53 Nguyễn Xiển,
Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 0906.22.58.59         Email: trangnt@hikariexim.com

      Tổng công ty

Công ty TNHH SX&TM Hikari Việt Nam
Công ty CP Tự động hóa và DVKT Hikari Việt Nam

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Số 64E, Đường 27, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà máy sản xuất

Lô E1, E2, KCN Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.


