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Đặc trưng của đồng phục Nhà hàng - Khách sạn 5 sao cao cấp:

✓ Đồng phục phải phù hợp với phong cách và không gian kiến trúc
của nhà hàng - khách sạn.

✓ Mang nét riêng biệt và thể hiện được màu sắc thương hiệu.

✓ Đồng phục sang trọng và chuyên nghiệp, thể hiện đẳng cấp 5 sao.

✓ Mỗi bộ phận đều có đồng phục riêng biệt và phù hợp với đặc thù
công việc.

✓ Đồng phục các bộ phận hài hòa với nhau trong tổng quan không
gian kiến trúc của nhà hàng - khách sạn.

www.vikor.vn
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
DỰ ÁN ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN CỦA VIKOR
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ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN PULLMAN SÀI GÒN

✓ Pullman Saigon Centre là khách sạn 5 sao của tập đoàn Accor nổi tiếng
quốc tế, tọa lạc ở trung tâm Sài Gòn với hệ thống 30 tầng, 306 phòng và
03 tầng hầm.

✓ Pullman Sài Gòn mang phong cách đương đại với điểm nhấn là thiết kế
nơ độc đáo, thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng và tạo ấn tượng mạnh với
khách hàng với vẻ ngoài hoành tráng và không gian, dịch vụ hoàn hảo.

✓ Đồng phục khách sạn Pullman được VIKOR lên ý tưởng thiết kế dựa vào
phong cách, không gian kiến trúc và màu sắc thương hiệu chủ đạo.

✓ VIKOR thiết kế từng kiểu đồng phục riêng cho từng bộ phận, vừa thể
hiện rõ vị trí vừa đáp ứng tính chất công việc của bộ phận đó.

✓ VIKOR mang nét hiện đại của thời trang vào đồng phục truyền thống,
thể hiện được sự sang trọng và đẳng cấp vốn có của khách sạn 5 sao.

Pullman
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✓ Sheraton Saigon là khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Marriott International với 485 phòng cao cấp, đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất
hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp.

✓ Đồng phục khách sạn Sheraton Saigon được VIKOR lên concept thống nhất từ màu sắc, hoa văn và phong cách kiến trúc.

✓ Mỗi bộ phận đều có đồng phục riêng phù hợp với tính chất công việc và tổng quan đồng phục giữa các bộ phận hài hòa với nhau.

✓ Đối với khách sạn 5 sao như Sheraton Saigon, VIKOR chú trọng vào kiểu dáng và chất liệu để mang đến đồng phục chất lượng cao
cấp nhất, thể hiện được sự sang trọng và đẳng cấp của khách sạn.

S
he

rat
on

ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN SHERATON SAIGON
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Renaissance

ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN
RENAISSANCE RIVERSIDE SAIGON

✓ Renaissance Riverside Saigon là khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Marriott
International với 336 phòng và 2 nhà hàng nổi tiếng, giúp khách hàng trải nghiệm
tuyệt vời với dịch vụ chuyên nghiệp.

✓ Với thế mạnh về veston, VIKOR cách tân mẫu veston truyền thống thành kiểu dáng
thời trang hiện đại, mang đến sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn chuyên nghiệp và
sang trọng.

✓ VIKOR kết hợp kiểu dáng cùng chất liệu vải cao cấp để khi nhìn vào bộ đồng phục,
khách hàng có thể cảm nhận ngay sự đẳng cấp của một khách sạn 5 sao.

✓ Từng kiểu đồng phục sẽ đáp ứng công việc của từng bộ phận, tổng quan hài hòa với
phong cách kiến trúc của khách sạn và mang nét nổi bật riêng của thương hiệu.
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✓ MerPerle Crystal Palace thuộc hệ thống MerPerle Resorts & Hotels tọa lạc ở khu đô thị
cao cấp bậc nhất Phú Mỹ Hưng, xếp hạng 4 sao quốc tế và được khách hàng tin chọn
chất lượng dịch vụ hàng đầu về Khách sạn – Nhà hàng – Hội nghị - Tiệc cưới.

✓ Phong cách kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa Á – Âu sang trọng, Crystal Palace
mang đẳng cấp của giới thượng lưu với 80 phòng khách sạn, 4 sảnh hội nghị và tiệc
cưới tráng lệ và 2 khu café ngoài trời sang trọng.

✓ VIKOR dựa theo phong cách và lối bài trí kiến trúc để tạo nên bộ đồng phục mang hơi
thở Á – Âu, thể hiện được sự chuyên nghiệp và sang trọng của khách sạn lẫn nhà hàng.

Crystal Palace

ĐỒNG PHỤC KHÁCH SẠN
MERPERLE CRYSTAL PALACE



✓ Corona Resort & Casino là khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam
với tổ hợp khách sạn, nhà hàng và khu mua sắm giải trí hàng đầu Châu Á
và được ví như “hòn ngọc” của Phú Quốc.

✓ Corona Casino là sòng bài đầu tiên cho phép người Việt Nam tham gia và
cung cấp các tiện ích giải trí xuyên ngày đêm với quy mô không hề kém
cạnh các điểm đến chơi bài nổi tiếng của Châu Á.

✓ Chính vì vậy, đồng phục của Corona Casino được VIKOR đầu tư về kiểu
dáng, kết hợp hài hòa giữa veston không cổ hiện đại và đầm, cùng chất
liệu cao cấp chọn lựa kỹ càng, thể hiện được sự chuyên nghiệp và sang
trọng của sòng bài nổi tiếng này.

Corona Resort

ĐỒNG PHỤC CORONA RESORT & CASINO

www.vikor.vn
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Viet Satra

ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG SATRA VIỆT

✓ Nhà hàng Việt Satra là nhà hàng mang đậm phong cách
Việt Nam của Tập đoàn Satra.

✓ Lối kiến trúc cổ xưa đơn giản nhưng mang màu sắc trầm ấm,
gần gũi với khách hàng.

✓ Với phong cách và không gian kiến trúc này, đồng phục của
Nhà hàng Việt Satra được VIKOR kết hợp các màu sắc trang
nhã là vàng cam và nâu, gam màu phù hợp với ánh đèn và
nội thất gỗ bên trong nhà hàng.
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San Fu Lou

ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG SAN FU LOU

✓ Nhà hàng San Fu Lou là sự kết hợp hoàn hảo giữa lối thiết kế đương đại pha
trộn cùng màu sắc và chất liệu của một ngôi nhà truyền thống Quảng Đông.

✓ San Fu Lou là nhà hàng kiểu Hoa với không gian ẩm thực hiện đại giữa lòng
Sài Gòn.

✓ Đồng phục nhà hàng San Fu Lou qua thiết kế của VIKOR mang đậm phong
cách Trung Hoa với nét cải tiến hiện đại từ trang phục Hoa truyền thống và
màu sắc hài hòa với không gian kiến trúc của nhà hàng.
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ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG SUSHI SORAE

✓ Nhà hàng Sorae là một trong những nhà hàng Nhật Bản tọa lạc giữa
trung tâm Sài Gòn với tầm nhìn ngoạn mục và lý tưởng.

✓ Sorae mang phong cách ẩm thực sành điệu bậc nhất cho thực khách
đam mê nền ẩm thực Nhật Bản và nét đẹp văn hóa Tokyo.

✓ Đồng phục nhà hàng Sorae mang đậm phong cách Nhật Bản với
yukata truyền thống, VIKOR cách điệu tinh tế để phù hợp với tính
chất công việc của nhân viên.

Sushi Sorae



www.vikor.vn

ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG SAIKO SUSHI

✓ Nhà hàng Saiko Sushi được thiết kế và trang trí đậm phong cách Nhật Bản.

✓ Không gian kiến trúc của nhà hàng được thiết kế đơn giản và ấm cúng với
nội thất gỗ và ánh đèn vàng trầm ấm.

✓ Đồng phục nhà hàng Saiko Sushi được VIKOR thiết kế theo trang phục
truyền thống là Yukata của Nhật Bản, thể hiện được nét văn hóa của nước
bạn đến với nền ẩm thực của nước nhà.

Saiko Sushi
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ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG SUSHI WORLD

✓ Nhà hàng Sushi World được thiết kế đồng điệu từ không gian đến ẩm
thực, tổng thể mang đến trải nghiệm không gian tiện nghi và thoải
mái cho khách hàng.

✓ Sushi World mang đậm nét văn hóa và ẩm thực của Nhật Bản vào
giữa lòng thành phố.

✓ Đồng phục nhà hàng Sushi World được cải tiến từ trang phục Yukata
truyền thống của Nhật Bản để tạo nên nét hiện đại, phù hợp với
phong cách của nhà hàng.

Sushi World
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Phổ Đình

ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG PHỔ ĐÌNH

✓ Nhà hàng Uraetei BBQ - Phổ Đình được xem là biểu tượng của
nền văn hóa ẩm thực Nhật Bản với món thịt nướng nổi tiếng.

✓ Không gian kiến trúc của Phổ Đình đậm nét phong cách truyền
thống Nhật Bản trên từng lối bài trí nội thất.

✓ Đồng phục nhân viên phục vụ của nhà hàng Phổ Đình được
VIKOR thiết kế dựa trên màu sắc chủ đạo của thương hiệu là
đen và đỏ.



PHÂN TÍCH MỘT SỐ LỖI
ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 5 SAO

www.vikor.vn
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Các lỗi thường gặp phải ở đồng phục Nhà hàng - Khách sạn 5 sao cao cấp:

• Chưa được đầu tư kỹ lưỡng về form dáng.

• Hầu hết đồng phục khách sạn đều có form dáng truyền thống và rộng, khiến cho đồng phục kém
phần trẻ trung.

• Chưa có sự hài hòa và đồng nhất giữa nam và nữ trong cùng một bộ phận, đặc biệt là bộ phận
quản lý Nhà hàng - Khách sạn.

• Phụ kiện thiếu tinh tế.

• Màu sắc đồng phục tương đồng, không có nét riêng biệt.

• Chất liệu vải không được lựa chọn kỹ, không thể hiện được sự cao cấp của Nhà hàng - Khách sạn.
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• Cổ áo vest bị nhăn, 

form không ôm cổ

• Dùng keo cổ không đúng khiến phần cổ
mềm và nhăn.

• Cổ áo vest cách điệu nhưng bản khá to,
cài thẻ tên không đúng vị trí, không
ngay ngắn, rườm rà và kém sang trọng.

• Form vest bị lỗi, cúp ngực không đẹp,
không đứng form.

• Định vị nút sai, bị giật phần cài nút.
• Tay áo rộng, nhìn kém thẩm mỹ và

kém sang.

NHƯỢC ĐIỂM

• VIKOR đề xuất vest không cổ tạo sự trẻ trung và
hiện đại, dễ kết hợp với thẻ tên nhân viên.

• Đối với áo vest có cổ, cổ áo được ép keo
chuyên dụng bằng máy để giữ được form.

• Form vest ôm trọn cơ thể, tôn dáng, che khuyết
điểm cơ thể, thể hiện được sự trẻ trung, thanh
lịch mà vẫn giữ được sự sang trọng.

• Thẻ tên cài ngày ngắn và đúng vị trí.

• Lựa chọn chất liệu cao cấp phù hợp để may
vest, giúp vest đứng form và không bị nhăn.

VIKOR KHẮC PHỤC
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NHƯỢC ĐIỂM VIKOR KHẮC PHỤC

Đầm form suông rộng, không tôn được vóc dáng của
nhân viên, chất liệu vải nhăn nhão kém thẩm mỹ.

• Đầm đồng phục của VIKOR có thiết kế form ôm
hoặc suông tôn dáng, che khuyết điểm với chất
liệu mềm mại, co giãn tạo cảm giác thoải mái
khi mặc và di chuyển.

• Có thể kết hợp thêm phụ kiện để tạo điểm nhấn
cho đồng phục.
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Quần tây nam form rộng và quá dài,
vải nhăn kém thẩm mỹ.

NHƯỢC ĐIỂM

• VIKOR đề xuất quần tây nam có độ ôm và độ dài vừa với
số đo cơ thể để giữ form quần đẹp và không bị nhăn.

• Lựa chọn chất liệu phù hợp dành cho nam để quần đứng
form. Để thoải mái hơn có thể chọn chất liệu có độ co
giãn nhẹ.

VIKOR KHẮC PHỤC
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NHƯỢC ĐIỂM

Cổ áo dài quá rộng dễ lộ dây áo bên trong, bất tiện cho nhân viên khi phải
mặc áo ngực không dây.
=> Khắc phục: cổ áo nhỏ hơn, vừa kín đáo vừa giữ được sự thoải mái cho
nhân viên. Cần thêm miếng đệm định vị vào áo để giữ cố định thẻ tên hoặc
dung thẻ hít nam châm để không bị xộc xệch.

Bảng tên cài khiến áo bị xộc xệch,
thiết kế áo kết hợp với bảng tên
khiến áo rườm rà.

Khắc phục: Áo bếp nên thêu,
không nên xài thẻ tên, dễ bị
bung trong quá trình làm việc,
rủi ro bị văng vào đồ ăn.



VIKOR ĐỀ XUẤT 
MẪU ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

www.vikor.vn



Một số mẫu đồng phục quản lý VIKOR đề xuất cho các nhà hàng khách sạn 5 sao.
VIKOR hướng đến các kiểu dáng sang trọng, chuyên nghiệp, màu sắc và chất liệu

phù hợp với ngân sách và bộ nhận diện thương hiệu của khách hàng.

www.vikor.vn
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✓ Với thế mạnh về veston, VIKOR rất chú trọng vào form dáng. Không còn
là những form áo vest kiểu formal truyền thống, VIKOR cải tiến liên tục để
đưa nét thời trang hiện đại vào vest.

✓ VIKOR có đội ngũ thợ may vest chuyên nghiệp với kinh nghiệm lâu năm,
đảm bảo kỹ thuật tạo form và sắc nét trên từng đường kim mũi chỉ.

✓ Form áo vest ôm trọn cơ thể, không chỉ tôn dáng, tôn chiều cao mà còn
dễ mặc, phù hợp với mọi dáng người.

✓ Khác với may đo truyền thống, VIKOR áp dụng công nghệ may đo 3D
hiện đại, giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm thực tế trên chính mẫu
sản phẩm và chất liệu đã chọn. Sau đó điều chỉnh thông số theo số đo cơ
thể, đảm bảo chính xác trên 95% và mang đến sản phẩm hoàn hảo nhất
cho từng khách hàng.

✓ Lựa chọn chất liệu phù hợp với môi trường và đặc tính công việc, đảm
bảo sự thoải mái trong quá trình làm việc mà vẫn toát lên được sự sang
trọng cho khách hàng.



Một số mẫu đồng phục lễ tân VIKOR đề xuất cho các nhà hàng 
khách sạn 5 sao.

VIKOR ưu tiên kiểu dáng thanh lịch, trẻ trung, có thể kết hợp thêm 
phụ kiện để tạo điểm nhấn cho đồng phục. Màu sắc và chất liệu

phù hợp với ngân sách và bộ nhận diện thương hiệu của khách hàng.
www.vikor.vn
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✓ Đối với đồng phục dành cho lễ tân, VIKOR đề xuất các mẫu
đầm đồng phục hoặc vest cách tân để tạo sự thanh lịch và
trẻ trung mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

✓ Các kiểu đầm của VIKOR thường có thiết kế form ôm body
nhằm tôn dáng, tôn chiều cao người mặc. Ngoài ra, một số
mẫu có thiết kế peplum có thể che đi khuyết điểm vòng 2
của cơ thể.

✓ Với đồng phục của lễ tân có thể kết hợp thêm phụ kiện như
khăn, nơ để tạo thêm điểm nhấn cho đồng phục.
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✓ Đối với đồng phục dành cho nhân viên phục vụ, VIKOR
tập trung vào phong cách của nhà hàng khách sạn để lên
ý tưởng thiết kế.

✓ Đồng phục không chỉ đáp ứng tính chất công việc của
nhân viên phục vụ nhà còn thể hiện được nét riêng của
nhà hàng khách sạn.

✓ Các nhà hàng theo phòng cách như Việt, Hoa, Âu hay
Nhật thì VIKOR sẽ thiết kế kiểu đồng phục riêng phù hợp.
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✓ Nhắc đến các Nhà hàng Việt, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến phong
cách dân dã truyền thống với những món ăn đậm chất Việt.

✓ Không gian kiến trúc của các nhà hàng Việt thường mang đậm
nét làng quê Việt Nam với lối bài trí nội thất đơn giản, ấm cúng.

✓ Đồng phục dành cho nhà hàng Việt thường có thiết kế đơn giản,
cách tân từ các kiểu áo truyền thống của Việt Nam, mang đến
nét thân thiện cho khách hàng và hài hòa với phong cách của
nhà hàng.
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✓ Các nhà hàng mang phong cách Nhật thường chọn Yukata
truyền thống làm đồng phục nhân viên, vừa thể hiện được nét
riêng của thương hiệu vừa truyền tải văn hóa Nhật Bản đến với
khách hàng.

✓ Hoa văn trên đồng phục thường là các họa tiết có ý nghĩ đặc
biệt trong văn hóa Nhật Bản như hoa anh đào, núi Phú Sỹ,
geisha, mèo thần tài,…

✓ Ngoài ra, đồng phục nhà hàng Nhật còn kết hợp với phụ kiện
khác như nón đội đầu, đai yukata, khăn hachimachi để tăng ấn
tượng cho đồng phục.
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✓ Các nhà hàng Hoa thường có thiết kế mang tone màu
chủ đạo là đỏ đen nổi bật với lối kiến trúc độc đáo
mang đậm nét Trung Hoa.

✓ Đồng phục nhà hàng Hoa là kiểu trang phục truyền
thống của người dân Trung Hoa cổ xưa, được cách tân
để tạo thêm nét hiện đại phù hợp hơn với phong cách
nhà hàng thời nay.
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✓ Khác với các nhà hàng mang phong cách đặc trưng của một nước, nhà
hàng Âu sử dụng trang phục hiện đại đậm nét châu Âu dành cho nhân viên
phục vụ.

✓ Đồng phục nhà hàng Âu thường là áo sơ mi, quần tây kết hợp cùng áo gile
và phụ kiện như nơ, cà vạt và tạp dề.

✓ Màu sắc trang phục cơ bản, hài hòa với không gian kiến trúc của nhà hàng.



ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU 
ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 5 SAO
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Tiêu chí lựa chọn chất liệu may đồng phục nhà hàng khách sạn
5 sao cao cấp:
• Chất liệu cao cấp, phù hợp với nhà hàng khách sạn 5 sao
• Mỗi bộ phận có chất liệu phù hợp với tính chất công việc
• Vải có độ đứng form, giữ form đồng phục đẹp
• Có độ co giãn nhẹ, thoải mái khi mặc và di chuyển
• Độ bền vải cao, bền màu.
• Thấm hút mồ hôi tốt, thông thoáng.
• Không nhăn, không xù lông
• Dễ giặt ủi.



VIKOR UNIFORM
“Not only uniform, but also fashion”
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Với thế mạnh về veston, đối với vest nữ, chân váy hoặc quần tây,
VIKOR sử dụng các chất liệu có ưu điểm nổi bật như:
❖ Vải Ruby:
• Chất liệu Hàn Quốc cao cấp
• Mềm mại và nhẹ
• Không xù lông, không nhăn
• Độ bền cao, bền màu
• Co giãn, thoải mái khi mặc

❖ Vải Nano
• Mềm mại và nhẹ
• Giữ form tốt
• Độ bền cao
• Không nhăn, không xù lông

• Co giãn nhẹ, thoải mái khi mặc

ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU
ĐỒNG PHỤC QUẢN LÝ



VIKOR UNIFORM
“Not only uniform, but also fashion”
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Với thế mạnh về veston, đối với vest và quần tây nam,
VIKOR sử dụng các chất liệu có ưu điểm nổi bật như:
❖ Vải Cashmere:
• Chất liệu cao cấp
• Đứng form

• Độ bền cao, bền màu
• Ít nhăn
• Co giãn, thoải mái khi mặc

❖ Vải Nano
• Mềm mại và nhẹ
• Giữ form tốt
• Độ bền cao
• Không nhăn, không xù long
• Co giãn nhẹ, thoải mái khi mặc

ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU
ĐỒNG PHỤC QUẢN LÝ



VIKOR UNIFORM
“Not only uniform, but also fashion”
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Đối với đầm đồng phục lễ tân khách sạn, VIKOR sử dụng
các chất liệu có ưu điểm nổi bật như:
❖ Vải Ruby:
• Chất liệu Hàn Quốc cao cấp
• Mềm mại và nhẹ
• Không xù lông, không nhăn
• Độ bền cao, bền màu
• Co giãn, thoải mái khi mặc

❖ Vải Nano
• Mềm mại và nhẹ
• Giữ form tốt
• Độ bền cao
• Không nhăn, không xù lông
• Co giãn nhẹ, thoải mái khi mặc

ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU
ĐỒNG PHỤC LỄ TÂN



VIKOR UNIFORM
“Not only uniform, but also fashion”
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Đối với đồng phục dành cho nhân viên phục vụ, VIKOR
sử dụng các chất liệu có ưu điểm nổi bật như:
❖ Vải Kate:
• Mềm mịn
• Khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thông thoáng
• Độ bền cao, bền màu
• Ít nhăn
• Dễ giặt ủi

❖ Vải Cotton lạnh
• Mềm mại và nhẹ
• Thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt
• Độ bền cao
• Không nhăn, không xù lông
• Nhanh khô.

ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU
ĐỒNG PHỤC PHỤC VỤ



VIKOR UNIFORM
“Not only uniform, but also fashion”
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Đối với đồng phục dành cho buồng phòng, VIKOR sử dụng
các chất liệu có ưu điểm nổi bật như:
❖ Vải Kate:
• Mềm mịn
• Khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thông thoáng
• Độ bền cao, bền màu
• Ít nhăn
• Dễ giặt ủi

❖ Vải Cotton lạnh
• Mềm mại và nhẹ
• Thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt
• Độ bền cao
• Không nhăn, không xù lông
• Nhanh khô.

ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU
ĐỒNG PHỤC BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN



VIKOR UNIFORM
“Not only uniform, but also fashion”
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Đối với đồng phục bellman và bảo vệ khách sạn, VIKOR
sử dụng các chất liệu có ưu điểm nổi bật như:
❖ Vải Kaki 65/35:
• Độ bền cao
• Ít nhăn, ít xù lông
• Thoáng mát, thấm hút mồ hôi
• Màu sắc đa dạng
• Dễ giặt ủi.

❖ Vải Cotton lạnh
• Mềm mại và nhẹ
• Thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt
• Độ bền cao
• Không nhăn, không xù lông
• Nhanh khô

ĐỀ XUẤT CHẤT LIỆU
ĐỒNG PHỤC BELLMAN/BẢO VỆ 

KHÁCH SẠN



THẾ MẠNH CỦA VIKOR
➢ VIKOR là một trong những công ty hàng đầu chuyên thiết kế và sản xuất đồng

phục ở mọi lĩnh vực ngành nghề.

➢ Hơn 10 năm kinh nghiệm và đã thực hiện hàng trăm dự án đồng phục lớn nhỏ
trên toàn quốc.

➢ Thế mạnh về đồng phục cao cấp như đồng phục nhà hàng khách sạn, công sở,…
Sản phẩm nổi bật là veston.

➢ Dịch vụ tư vấn và thiết kế chuyên nghiệp theo bộ nhận diện thương hiệu của
doanh nghiệp.

➢ Cập nhật xu hướng thời trang và cải tiến kiểu dáng liên tục.

➢ Form dáng hiện đại, trẻ trung và dễ mặc.

➢ Lựa chọn chất liệu phù hợp với ngân sách, tối ưu chi phí cho khách hàng.

➢ Công nghệ may đo 3D khoa học, đảm bảo độ chính xác trên 95%.

➢ Đối tác lớn như: Pullman Hotels & Resorts, Sheraton Hotels & Resorts,
Renaissance Hotels, Merperle Crystal Palace, Corona Casino, Grand Palace,
Caravelle Saigon, San Fu Lou, Phổ Đình, Sushi Sorae, Satra Việt, Wagaya,
Vietinbank, Mobifone, Mercedes, Toyota, Hyundai, Ford, Honda, Suzuki, DKRA,
FPT, Hoa Sen Home, Hyosung,…

www.vikor.vn



Khác với các xưởng may thông thường, VIKOR là công ty may đồng phục chuyên nghiệp với quy trình dịch vụ rõ ràng, 
từng bước chi tiết để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như dễ dàng kiểm soát các khâu sản xuất.
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➢ Bộ phận nhân viên kinh doanh tại VIKOR được đào tạo
bài bản về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

➢ Hiện nay, VIKOR sở hữu đội ngũ nhân viên kinh doanh
chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo mang đến
những tư vấn chuyên môn và giải pháp đồng phục tốt
nhất cho khách hàng.

➢ Ngoài ra, nhân viên kinh doanh của VIKOR còn nắm vững
kỹ thuật trong may mặc và các chất liệu vải trên thị
trường, từ đó giúp khách hàng có cái nhìn rõ hơn về đồng
phục cũng như dễ dàng lựa chọn được đúng đồng phục
theo nhu cầu của doanh nghiệp.

=> Từ những yếu tố trên, kinh doanh của VIKOR luôn khiến
khách hàng hài lòng ngay ở khâu tư vấn dịch vụ, từ đó hoàn
toàn tin tưởng và yên tâm khi lựa chọn đặt may đồng phục
tại VIKOR.

❖ KINH DOANH TƯ VẤN DỊCH VỤ
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Khác với các xưởng may thông thường, VIKOR là công ty may đồng phục chuyên nghiệp với quy trình dịch vụ rõ ràng, 
từng bước chi tiết để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như dễ dàng kiểm soát các khâu sản xuất.
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➢ VIKOR dưới sự điều hành của nhà thiết kế thời
trang là CEO Ngô Trang, nghiên cứu sâu và hiểu rõ
bản chất của từng mẫu đồng phục. Đưa các xu
hướng thời trang hiện hành vào đồng phục, cải tiến
kiểu dáng liên tục để cho ra đời mẫu đồng phục ấn
tượng nhất.

➢ Sau khi nhận thông tin của khách hàng, VIKOR tìm
hiểu kỹ về lĩnh vực ngành nghề, bộ nhận diện
thương hiệu cũng như yêu cầu của khách hàng. Từ
đó lên mẫu thiết kế đáp ứng đầy đủ tiêu chí như:

• Form dáng đẹp

• Phù hợp với đặc thù công việc

• Thể hiện được màu sắc thương hiệu

❖ THIẾT KẾ MẪU ĐỒNG PHỤC
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➢ Sau khi khách hàng duyệt mẫu thiết kế, phòng mẫu sẽ
tiến hành thiết kế rập và may mẫu theo yêu cầu. Đây là
bước quan trọng làm cơ sở để tiến hành sản xuất sau
này, vậy nên VIKOR luôn kiểm soát chặt chẽ khâu này.

➢ Kỹ thuật phải kiểm tra khắt khe thông số của mẫu để
đảm bảo sản phẩm mẫu đạt yêu cầu của khách hàng.

➢ Sản phẩm mẫu hoàn thành sẽ gửi khách duyệt và điều
chỉnh nếu có yêu cầu. Sau khi khách duyệt thì VIKOR
sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt theo đơn hàng.

❖MAY MẪU VÀ DUYỆT MẪU
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➢ Bộ phận kỹ thuật của VIKOR có chuyên môn cao về tạo form dáng
và test vải.

➢ Form dáng không chỉ đẹp mà còn phù hợp với người mặc. Form
không được mắc các lỗi về thẩm mỹ hay kỹ thuật may.

➢ Trước khi tiến hành may, kỹ thuật phải test vải bao gồm các yếu
tố như: độ co rút, độ bền, bền màu.

➢ Sau khi đảm bảo form đạt yêu cầu và nguyên phụ liệu đạt chất
lượng tốt nhất sẽ chuyển cho xưởng sản xuất.

❖ KỸ THUẬT CHUYÊN TẠO FORM 
VÀ TEST VẢI
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➢ Đồng phục khách sạn thường có nhiều bộ phận với số
lượng ít nhiều khác nhau. Khác với các xưởng may thông
thường, VIKOR có phòng may mẫu để đáp ứng linh hoạt
các đơn hàng có số lượng ít hoặc các số đo đặc biệt mà
xưởng lớn không đáp ứng được.

➢ Phòng mẫu của VIKOR gồm 20 thợ may thủ công tay
nghề cao, có thể giải quyết nhanh vấn đề thường mắc
phải của các công ty đồng phục khác đó là không nhận
may các đơn hàng số lượng ít.

❖ PHÒNG MẪU CỦA VIKOR
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➢ VIKOR có xưởng may lớn chuyên về vest và các loại đồng
phục khác, đáp ứng nhanh chóng các đơn hàng sản xuất số
lượng lớn.

➢ Công nhân may trong các xưởng sản xuất đều có tay nghề
cao, đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

❖ XƯỞNG SẢN XUẤT CỦA VIKOR
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➢ Sau khi sản xuất xong, bộ phận QC sẽ kiểm hàng dựa theo các
yếu tố:

• Đảm bảo hàng không bị lỗi chỉ, đường may

• Đúng kích thước thông số đã duyệt

• Hàng sạch sẽ, không chỉ thừa

➢ Sau khi QC kiểm hàng xong sẽ tiến hành đóng gói thành phẩm
đúng theo quy định.

• Sản phẩm vest sẽ được đóng gói vào túi vest chuyên dụng để
giữ form áo, các sản phẩm khác sẽ đóng vào túi nhựa OPP.

• Đóng gói theo tên và phân chia theo khu vực của khách hàng
để tiện cho việc khách nhận hàng và nghiệm thu hợp đồng.

❖ KIỂM HÀNG VÀ ĐÓNG GÓI

www.vikor.vn
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VIKOR là công ty chuyên thiết kế và sản xuất đồng phục ở các lĩnh vực ngành nghề với hơn 10 năm kinh nghiệm
và thực hiện hàng trăm dự án đồng phục lớn nhỏ trên toàn quốc:

✓ Thế mạnh về veston đồng phục.

✓ Thiết kế độc quyền theo thương hiệu

✓ Đảm bảo độ nhận diện thương hiệu của khách hàng

✓ Công nghệ may đo 3D chính xác trên 95%

✓ Giải pháp ngân sách phù hợp với yêu cầu của khách hàng

✓ Chất liệu vải nội địa – ngoại nhập cao cấp

✓ Kiểu dáng, màu sắc và mẫu mã đa dạng

✓ Thêu/in logo thương hiệu theo yêu cầu

✓ Showroom hơn 300 mẫu, trải nghiệm sản phẩm thực tế

✓ Sản xuất chuyên môn hóa, chuyên nghiệp trong mọi quy trình

VIKOR đảm bảo mang đến cho khách hàng sự hài lòng ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên!



Công ty Cổ Phần VIKOR
Địa chỉ:
➢ 5/8 Tống Văn Hên, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM
➢ 227 Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, HN
Hotline: 1900.9223 – 0769.954.954
Email: uniform@vikor.vn


