


Tiền thân là Công ty Gạch ngói Sành Sứ Xây dựng
ra đời trên cơ sở sáp nhập 18 nhà máy, xí nghiệp
sản xuất gạch ngói đất sét nung, công nghệ lạc
hậu, thiết bị chắp vá.

Trải qua nhiều thăng trầm, nhiều lần thay đổi mô
hình tổ chức, Viglacera hôm nay đã trở thành
Nhà sản xuất Vật liệu xây dựng và Bất động sản
hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trên mọi miền
đất nước và vươn rộng ra thị trường quốc tế



Người lao động

> 8.000
Quốc gia xuất khẩu

> 40

Thành lập năm

1974
Doanh thu (tỷ đồng)

9.433
Công ty con/ công ty liên kết

45



SẢN XUẤT, KINH DOANH 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐẦU TƯ, KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN

• Kính xây dựng

• Gạch ốp lát

• Thiết bị vệ sinh – Sen vòi

• Gạch ngói đất sét nung

• VLXD không nung

• Khu đô thị và nhà ở

• Khu công nghiệp

• Trung tâm thương mại

- Văn phòng cho thuê



1974

Công ty Gạch ngói Sành sứ 

Xây dựng được thành lập 

theo Quyết định số 

366/BXD ngày 25/7/1974

1990

Mét vuông Kính xây dựng đầu tiên 

ra đời tại Nhà máy Kính Đáp cầu 

Viglacera – Mở đầu cho ngành 

công nghiệp sản xuất Kính tấm Xây 

dựng đầu tiên tại Việt Nam

1994

Viên gạch ốp lát Ceramic đạt tiêu 

chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt 

Nam được sản xuất tại nhà máy 

của Viglacera - Tiền đề cho sự phát 

triển ngành Gạch ốp lát Việt Nam



1998

Sản phẩm Sứ vệ sinh đầu tiên 

tại Việt Nam được sản xuất 

theo dây cchuyền công nghệ 

Italia ra đời tại nhà máy Sứ 

Thanh Trì Viglacera

2014

Tổng công ty Viglacera tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

- Chính thức chuyển từ Doanh 

nghiệp nhà nước sang Công ty cổ 

phần

2016

Nhà máy sản xuất Kính Tiết kiệm 

năng lượng đầu tiên tại Đông 

Nam Á được đặt tại Công ty Kính 

nổi Viglacera - Mét vuông Kính 

Tiết kiệm năng lượng đầu tiên tại 

Việt Nam ra đời



2018

Tấm panel và Gạch Bê tông 

khí được sản xuất trên dây 

chuyền công nghệ CHLB 

Đức chính thức ra đời tại Nhà 

máy Bê tông khí Viglacera

2021

Hơn 45 năm xây dựng và phát 

triển luôn giữ vững vị trí dẫn đầu 

trong lĩnh vực Sản xuất Vật liệu 

xây dựng; Đầu tư và kinh doanh 

bất động sản tại Việt Nam

KHÁT KHAO DẪN ĐẦU
VƯƠN XA CÙNG THẾ GIỚI



Viglacera tự tin khẳng định chất lượng các sản phẩm Kính Xây dựng, Gạch ốp lát, Thiết bị vệ sinh, Tấm panel, Gạch bê tông khí được

áp dụng công nghệ “xanh”, dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến nhất thế giới, kỳ vọng sớm trở thành niềm tự hào sản phẩm

Việt Nam chất lượng cao của người tiêu dùng ở thị trường nội địa cũng như các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU…



Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Viglacera là một trong

những doanh nghiệp triển khai Khu công nghiệp

(KCN) tập trung đầu tiên tại Việt Nam

Đến nay, 11 KCN đã đi vào hoạt động, trong đó có 10

KCN tại Việt Nam và 01 KCN tại Cuba, tổng quy mô

hơn 4.000 héc-ta, thu hút hơn 300 nhà đầu tư trên

khắp thế giới

Những nơi Viglacera đặt chân tới luôn trở thành điểm

đến tin cậy đối với nhà đầu tư, đồng thời đóng góp

quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội

của địa phương.



Viglacera đã phát triển 14 dự án đô thị, nhà

ở phức hợp. Ở mỗi phân khúc, từ nhà ở xã

hội đến bất động sản cao cấp, sản phẩm

của Viglacera đều được khách hàng và xã

hội đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ.

Các dự án của Viglacera đều được chú

trọng quy hoạch cảnh quan, cây xanh, tạo

môi trường sống trong lành, gần gũi với

thiên nhiên. Viglacera còn thể hiện rõ

trách nhiệm với cộng đồng bằng việc phát

triển nhà ở xã hội, giải quyết được nhu cầu

về nhà ở cho hàng chục nghìn người dân

có thu nhập thấp.

Nhà ở dành cho người thu nhập thấp Nhà ở dành cho công nhân

Nhà ở thương mại



Viglacera đã hợp tác với các chuyên gia hàng

đầu thế giới trong việc thiết kế và chuyển giao

công nghệ hiện đại

Chúng tôi liên tục đầu tư và sử dụng những

cải tiến mới nhất công nghệ từ khắp nơi trên

thế giới để đảm bảo các tiêu chuẩn sản phẩm

cao nhất và tốt nhất sẽ đến tay khách hàng.

Tự hào sản xuất tại Việt Nam - Lịch sử là

những người tiên phong vẫn tiếp tục cho đến

ngày nay và chúng tôi mong muốn có được sự

hợp tác phát triển tích cực với các đối tác của

mình và khách hàng



Đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nhiệm

vụ trọng tâm hàng đầu của TCT Viglacera

Trường Cao đẳng nghề Viglacera là đơn vị trực

thuộc TCT Viglacera – CTCP, là nơi duy nhất đào

tạo chuyên sâu nghề sản xuất vật liệu xây dựng,

tiên phong trong đào tạo nghề với chất lượng

chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Dự án Viglacera hợp tác với Hội đồng kỹ năng

nghề Proskills UK đánh dấu một bước ngoặt mới

trong đào tạo nghề Sản xuất vật liệu xây dựng khi

các học viên được đào tạo với mô hình mới này sẽ

hoàn toàn tự tin để dáp ứng các nhu cầu khắt khe

của nhà tuyển dụng



63
Tỉnh thành Việt nam có sự hiện diện của hệ thống

đại lý chính hãng, đại lý cấp 1 và cửa hàng phân phối

sản phẩm Viglacera

10.000
Cửa hàng trải rộng khắp cả nước đảm bảo cung ứng

hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, mang đến cho khách

hàng những lựa chọn phù hợp và an tâm về chất lượng



Viglacera xây dựng chuỗi cung

ứng hiệu quả để đưa sản phẩm

của mình xuất khẩu sang hơn

40 quốc gia và vùng lãnh thổ

trên toàn thế giới.



Địa chỉ: Tầng 16, 17 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng

Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 35536660

Fax: 024 35536671

Website: viglacera.com.vn


