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như: quạt điện, chấn lưu, ổ cắm điện và các đồ điện gia dụng khác của 
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Giới thiệu về Vinawind

      Công ty Điện cơ Thống nhất là một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu sản phẩm của công ty đã được đăng ký độc 
quyền tại Việt Nam với biểu tượng hình 3 cánh quạt và tên gọi Vinawind 

Quá trình 
phát triển

1970
Năm

2000
Năm

2011
Năm

2015
Năm1965

Năm
1992
Năm

2005
Năm

2012
Năm

Ngày 17-3-1970 Uỷ ban nhân 
thành phố Hà Nội có QĐ 
số142/QĐ - UB sáp nhập Xí 
nghiệp Điện khí Thống nhất với 
Nhà máy Điện cơ Tam quang 
để thành lập: Xí nghiệp Điện 
cơ Thống nhất. 

Đầu năm 1965 Xí nghiệp Điện 
khí Thống nhất được thành lập 
trên cơ sở sáp nhập 2 bộ phận 
sản xuất quạt điện của 2 xí 
nghiệp công tư hợp doanh 
Điện thông và Điện cơ Tam 
Quang với nhiệm vụ chuyên 
sản xuất các loại quạt điện 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân. 

Ngày 02/11/2000 UBND 
thành phố Hà Nội ra quyết 
định số 5928/QĐ-UB về việc 
đổi tên xí nghiệp thành Công 
ty Điện cơ Thống nhất và bổ 
xung nhiệm vụ. 

Ngày 30/12/2011 Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội 
ra quyết định số 3099/QĐ-UB 
về việc đổi tên, xác định cơ 
cấu tổ chức của công ty 
trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Điện cơ Thống 
nhất. 

Tháng 8/ 2015 Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành 
viên Điện cơ Thống nhất được 
đổi tên thành: Công ty cổ 
phần Điện cơ Thống nhất.  

Ngày 10/11/1992 Xí nghiệp 
Điện cơ Thống nhất được 
thành lập lại theo QĐ số 388/CP 
của chính phủ về việc thành 
lập lại doanh nghiệp nhà nước. 
(QĐ số 2764/QĐ-UB của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Hà Nội). 

Ngày 28/6/2005 Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội ra 
quyết định số 94/2005/QĐ-UB 
về việc chuyển công ty Điện 
cơ Thống nhất thuộc Sở Công 
nghiệp Hà Nội thành công ty 
TNHH Nhà nước một thành 
viên Điện cơ Thống nhất. 

Tháng 4/ 2012 Công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một 
thành viên Điện cơ Thống 
nhất được đổi tên thành: 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Điện cơ Thống 
nhất. 



Giới thiệu về Vinawind

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

            Sự cố gắng bền bỉ qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành đã đem lại cho tập thể CBCNV công ty các phần thưởng cao quý của 
Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

    - Đơn vị anh hùng lao động năm 1985.

    - Huân chương độc lập hạng nhất năm 2014.

    - Huân chương độc lập hạng nhì năm 2009.

    - Huân chương độc lập hạng ba năm 2004.

    - Huân chương lao động hạng nhất (3 lần: năm 1984, 1986, 1994).

    - Huân chương lao động hạng nhì (1 lần: năm 1982).

    - Huân chương lao động hạng ba (4 lần: năm 1967, 1975, 1980, 1981).

    - Huân chương chiến công hạng nhì năm 1990.

    - Huân chương chiến công hạng ba năm 1996.

    - Công ty liên tục đạt danh hiệu thi đua xuất sắc của thành phố.

    - Nhiều năm liên tục Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

    - Công đoàn Công ty nhiều năm liên tục đạt đơn vị xuất sắc.

    - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công ty nhiều năm liên tục đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc.

    - Nhiều năm liền Công ty là lá cờ đầu của Ngành Công nghiệp Hà Nội.



Sản phẩm tiêu biểu

QUẠT TRẦN CÁNH 1400

QUẠT TRẦN CÁNH 1500

QUẠT TRẦN ĐẢO CÁNH 400 QUẠT TREO TƯỜNG CÁNH 400

QUẠT TREO TƯỜNG CÁNH 300

QUẠT TREO TƯỜNG CÁNH 450

Hộp số
âm tường

Hộp số
thường

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Dùng hộp số thường hoặc hộp số âm tường

QT140-N ( cánh nhôm)                                               
QT140-S ( cánh sắt )

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QT140 - X                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 5 tốc độ

QTĐ400 - ĐB                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400 mm

- Điện áp: 220V/50Hz - 46W

- 53tốc độ

- Điều khiển từ xa

QTĐ400X - ĐB                                          

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 300 mm

- Điện áp: 220V/50Hz - 30W

- 3 tốc độ

QTT300BD                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 450 mm

- Điện áp: 220V/50Hz - 50W

- 3 tốc độ

QTT400 DM                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 5 tốc độ

QTT400 RD                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400 mm

- Điện áp: 220V/50Hz - 46W

- 3 tốc độ

QTT400E - Đ                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400 mm

- Điện áp: 22 0V/50Hz - 46W

- 3 tốc độ

QTT400E -HĐ                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400 mm

- Điện áp: 220V/50Hz - 46W

- 3 tốc độ

- Điều khiển từ xa

QTT400X - HĐ                                           

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 1400 mm

- Điện áp: 220V/50Hz - 75W

- 5 tốc độ

- Điều khiển từ xa

QTT400X - PN

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 1400 mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 75W
- 5 tốc độ
- Điều khiển từ xa

QT150 - X                                           



Sản phẩm tiêu biểu

QUẠT ĐỨNG CÁNH 650/750 QUẠT BÀN

QUẠT TREO TƯỜNG CÁNH 650/750

QUẠT HỘP CÁNH 300

QUẠT THÔNG GIÓ/QUẠT HÚT TRẦN

QUẠT HỘP CÁNH 350

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : QĐ650 - Đ: 650mm, QĐ750 - Đ: 750mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 180W
- 3 tốc độ

QĐ650 - Đ, QĐ750 - Đ                                        

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : QTT650 - Đ: 650mm, QTT 750 - Đ: 750mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 180W
- 3 tốc độ

QTT650 - Đ, QTT750 - Đ                                        

QTT650 - Đ                                        QTT750 - Đ                                        

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 300mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 38W
- 3 tốc độ
- Tự tắt khi quạt đổ

QH300-LP, QH300-TL                                        

QH300-LP QH300-TL

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 350mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 41W
- 3 tốc độ
- Tự tắt khi quạt đổ

QH350-LP, QH350-TL                                        

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 150mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 24W
- 1tốc độ, 1 chiều
- Kích thước lỗ lắp đặt: 210x220mm

QHT150-PN                                 

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 150mm      
- Điện áp: 220V/50Hz - 24W
- 1tốc độ, 1 chiều
- Kích thước lỗ lắp đặt: 200x200mm

QTG150-PN                                    

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 200mm   
- Điện áp: 220V/50Hz - 26W
- 1tốc độ, 1 chiều
- Kích thước lỗ lắp đặt: 250x250mm

QTG200-PN                          

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 250mm
- Điện áp: 220V/50Hz - 33W
- 1tốc độ, 1 chiều
- Kích thước lỗ lắp đặt: 300x300mm

QTG250-PN                                  

QH350-LP QH350-TL

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 400mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 46W
- 3 tốc độ

QĐ400-NSĐ                                        

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 300mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 30W
- 3 tốc độ

QĐ350-T                                     

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh: 225 mm                                        
- Điện áp: 220V/50Hz - 29W
- 1 tốc độ

QB225                                     

QĐ650-Đ                                         QĐ750-Đ



 Sản phẩm tiêu biểu

QUẠT ĐỨNG MINI CÁNH 400 QUẠT ĐỨNG CÁNH 400 QUẠT ĐỨNG CÁNH 450

QUẠT CÁNH 500

QUẠT ĐỨNG LỬNG CÁNH 400

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400mm                                    

- Điện áp: 220V/50Hz - 46W

- 3 tốc độ

QĐM400-ĐK , QĐM400ĐB -K                                        

QĐM400-ĐK

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400mm                                    

- Điện áp: 220V/50Hz - 42W

- 3 tốc độ

QĐL400-E , QĐL400 -M, QĐL400FH-N                                        

QĐL400-E QĐL400-M QĐL400FH-N

QĐM400ĐB-K

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400mm                                    

- Điện áp: 220V/50Hz - 46W

- 3 tốc độ

QĐ400-NSĐ, QM400 -MS                                          

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 450mm                                    

- Điện áp: 220V/50Hz - 50W

- 3 tốc độ

QĐ450-ĐM                                       

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 500mm                                    

- Điện áp: 220V/50Hz - 150W

- 3 tốc độ

QS500, QTT500, QĐ500                                       

Quạt treo tường QTT500

Quạt đứng QĐ500 Quạt sàn QS500

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm  

- Đường kính sải cánh : 400mm                                    

- Điện áp: 220V/50Hz - 46W

- 3 tốc độ

- Điều khiển từ xa

QĐ400X-MS , QĐ400X -PN                                        

QĐ400-NSĐ QĐ400-MS

QĐ400X-MS QĐ400X-PN



Phối cảnh cửa hàng

(Phối cảnh cửa hàng tiêu chuẩn)



BƯỚC 01

QUY
TRÌNH

Đối tác hiểu rõ về mô hình 
hợp tác và các điều khoản 

cơ bản

BƯỚC 02
Đối tác chuẩn bị sẵn mặt 

bằng và điều kiện phù hợp 
với tiêu chuẩn đưa ra

BƯỚC 04

Vinawind sẽ phê duyệt và tới 
trực tiếp để khảo sát

BƯỚC 06

Vinawind thiết kế mặt bằng, 
bộ nhận diện thương hiệu, 
lên danh mục hàng hóa và 

lên đơn hàng

BƯỚC 05
KÝ HỢP ĐỒNG 

BƯỚC 03
Liên hệ tới số hotline của 

Vinawind để đăng kí thương hiệu
(Hotline: 024.3662.3400)

BƯỚC 11
BƯỚC 12 Khai trương cửa hàng và bàn 

giao lại cho đối tác 

BƯỚC 10
Vinawind hướng dẫn đối tác  
vận hành, quản lý cửa hàng 
theo cách chuyên nghiệp 

nhất

BƯỚC 08

Vinawind thi công bộ nhận 
diện thương hiệu và cung 
cấp trang thiết bị cần thiết

Đối tác bàn giao mặt bằng  
chuẩn cho Vinawind tới setup 

cửa hàng

BƯỚC 07

BƯỚC 09
Vinawind giao hàng và sắp 

xếp trưng bày theo quy 
chuẩn

Hỗ trợ vận hành 
sau Khai trương

Các bước thực hiện



Quyền lợi của khách hàng

ỦY QUYỀN
Được ủy quyền treo
biển hiệu sử dụng 
thương hiệu của 

vinawind

MẶT HÀNG

QUYỀN LỢI
Được mua hàng trực 
tiếp từ nhà máy theo 
giá ưu đãi dành cho 

đại lý cấp 1

KHUYẾN MÃI
Được tài trợ các sản phẩm 

khuyến mãi đặc thù chỉ dành 
riêng cho các cửa hàng trưng 
bày và giới thiệu sản phẩm 

của VinaWind.

Được trưng bày và bán 100% 
không hạn chế các sản phẩm 
của VinaWind đang sản xuất 

và kinh doanh.

HỖ TRỢ
Được hỗ trợ 50% chi phí bảng 

biển, chi phí bục kệ, thi công theo 
bảng giá và hình ảnh đồng nhất 

của Vinawind ban hành. 
(chi phí này được Vinawind trả lại 
cho chủ cửa hàng vào năm thứ 2 
và năm thứ 3 bằng hàng hóa )

THÀNH VIÊN
Được hiện diện trên 
website của Điện cơ 
Thống nhất VinaWind.

Quyền lợi của khách hàng khi đăng ký mở 
cửa hàng trưng bày & giới thiệu các sản phẩm VinaWind



Trách nhiệm của khách hàng

Phải cam kết trưng bày và bán duy 
nhất các sản phẩm mang thương hiệu 

“Điện cơ Thống nhất VinaWind”
01

Trách nhiệm

Phải bán theo giá bán lẻ cho người tiêu 
dùng theo giá thống nhất do VinaWind 

quy định.
02

Trách nhiệm

Phải có mặt bằng và tài chính đáp ứng 
yêu cầu tối thiểu khi mở cửa hàng. 03

Trách nhiệm

Trách nhiệm của khách hàng khi đăng ký mở 
cửa hàng trưng bày & giới thiệu các sản phẩm VinaWind



MÔ HÌNH
CỬA HÀNG

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4

Diện tích (tối thiểu)

Vị trí

Mặt tiền tối thiểu

Số sàn trưng bày 
tối đa

20m2 40m2 60m2 80m2 trở lên

4m 4.5m 5m

2 sàn

6m

Do sản phẩm có giá cả phù hợp với hầu hết thị trường trong nước nên
vị trí đặt cửa hàng phù hợp với tất cả mọi nơi từ nông thôn tới thành thị

Diện tích cửa hàng



Chi phí dự kiến

Chi phí dự kiến theo diện tích

DIỆN TÍCH 20m2 40m2 60m2 Ghi chú

Trang thiết bị
dự kiến

Đầu tư hàng hóa
dự kiến

Tổng đầu tư 

18.000.000vnđ

50.000.000vnđ 70.000.000vnđ 90.000.000vnđ 120.000.000vnđ

68.000.000vnđ 91.000.000vnđ 125.000.000vnđ 180.000.000vnđ

21.000.000vnđ 35.000.000vnđ 60.000.000vnđ

Trên 80m2

Suất đầu tư hàng 
tùy biến theo lượng hàng

Tùy từng loại diện tích sẽ
có những hạng mục riêng

Chi phí dự kiến



Chi tiết các hạng mục

Chi tiết các hạng mục

8Bục trang trí vuông (2 tầng)

Bục trang trí dài (2 tầng)

Biển quảng cáo

Ốp 2 bên cột

5

6

5

6

1

2

Bàn thu ngân3

Dải decal dán trần4

2

3

4

1



Nhóm vật tư Kích thước, vật liệu

Decal logo Vinawind dán lên bục trang trí, bàn thu ngân

Ngoại thất

Nội thất

Biển quảng cáo Biển QC kích thước tỷ lệ 1.2m x 4m, bạt Hiflex gắn khung thép 

Ốp 2 bên cột Dùng bạt Hiflex gắn khung thép dày 10cm

Hạng mục khác Dán kính, lắp đèn trong biển quảng cáo hoặc cột

Dải decal ốp trần
(màu xanh trắng)

Decal bồi fomex 2mm C0.2m dán chạy xung quanh cửa hàng 

Bục gỗ bày hàng Bục dài trang trí quạt cây, quạt hộp....... C0.42m x R0.9m xD5m gỗ MDF công nghiệp phủ sơn màu
Bục vuông trang trí quạt các loại.... C0.42m x R1.7m xD2.8m gỗ MDF công nghiệp phủ sơn màu

Quầy thu ngân Bàn thu ngân mặt bàn dài 1,5m rộng 0.65m đáy vuông dùng gỗ MDF công nghiệp phủ sơn màu
chữ Vinawind dùng meka dày 2mm dán lên mặt trước bàn

Bộ decor nhận diện

Chi tiết các hạng mục

Chi tiết các hạng mục



Mẫu cửa hàng theo kích thước

(Mẫu cửa hàng 80m2)

(Mẫu cửa hàng 20m2) (Mẫu cửa hàng 50m2)



THANK YOU

CẢM ƠN !!!
Vì đã đồng hành cùng chúng tôi

...tới trang cuối cùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

Hotline: 024 3662 2400

support@vinawind.vn / dctn@vinawind.vn

www.vinawind.com.vn / www.diencothongnhat.vn

Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội


