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In 2012, Everpia Vietnam paid over VND29.6bil. Corporate 
income tax to Government, an increase of 10.7% in compari-
son with 2011.

Collective activities
In the past years, Everpia Vietnam’s traditional collective 
activities were continuously organized.  These have become 
expected, enjoyable events for everybody in the Company. 
Activities included the Sport Festival in March, special trips to 
Korea and to Nha Trang, Da Lat for excellent employees and 
agents in May and the Production skill competition in October.

Policies of salary and bonus
Employees’ average basic salary in 2012 increased 47.5% 
relative to 2011, and achieved VND 3,989,000 per person. In 
addition, each person had an extra 4 months which were paid 
in Lunar New Year, Labor day, Independence day, and The 
Company Establishment date. Totally in 2011, average income 
of Everpia Vietnam’s employee was VND 6,594,000 per person, 
increased 18%.

As from 2011, at the end of each half-year, from 15 to 20 
excellent employees were chosen for valuable prizes.  This is a 
promotion policy for employees to encourage a positive 
working attitude by all production workers as well as office 
staffs. In addition to regular welfare policies, Everpia Vietnam 
has further support allowances for workers as skill allowances, 
seniority allowances, gasoline, and diligence allowances.

Working environment
In Everpia Vietnam, the two businesses have opposite working 
seasons. Padding production takes place under high tempera-
ture caused by the summer season and heat from the big 
production lines; bedding production takes place with many 
people working within a closed workshop. These factors make 
a hard working environment for the Company’s workers. To 
mitigate this hardship, Everpia Vietnam has installed air condi-
tioning systems in all workshops to make the pleasant working 
environment.

At the 3rd factory in Hung Yen, all of workshops were equipped 
with air-conditioner systems.  Around the new factory, there is 
green grass with trees which contributes a nice view and relax 
place for all employees.  Especially, the Company has an 
entertainment zone which provides space and gym machinery 
for all employees to enjoy and do exercise after working time.  
This is considered as the modernist bedding factory in Vietnam.
On high season, besides serving lunch (and/or dinner) in the 
Company canteen, each worker is given a ration of milk, fruit 
and cake.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHI TÀI CHÍNH
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Các hoạt động tập thể
Trong năm qua, các hoạt động tập thể truyền thống của 
Everpia Việt Nam vẫn được duy trì tổ chức và đã trở thành sự 
kiện được mong đợi của tất cả các thành viên trong công ty. 
Các hoạt động bao gồm: Đại hội Thể dục Thể thao vào tháng 
3, chuyến du lịch đặc biệt tới Hàn Quốc hoặc các điểm nghỉ 
dưỡng trong nước như Nha Trang, Đà Lạt cho những cá nhân 
có thành tích xuất sắc vào tháng 5 và Hội thi tay nghề vào 
tháng 10. 

Chính sách lương, thưởng 
Mức lương cơ bản trung bình của các cán bộ công nhân viên 
công ty năm 2012 tăng 47.5% so với năm 2011, đạt 
3,989,000 đồng.  Ngoài lương cơ bản, mỗi năm, mọi nhân 
viên công ty đều được hưởng thêm 4 tháng lương cơ bản trả 
vào các đợt Tết Âm lịch, Quốc tế lao động và Quốc khánh, và 
Ngày thành lập công ty. Tính cho năm 2012, mức thu nhập 
chung của cán bộ công nhân viên thực là 6,594,000 
đồng/người, tăng 18% so với 2011.

Kể từ năm 2011, mỗi chu kỳ 6 tháng, 15 đến 20 cán bộ công 
nhân viên xuất sắc nhất công ty sẽ được chọn và tặng 
thưởng những phần thưởng đặc biệt có giá trị. Đây là hoạt 
động mang tính chất khích lệ tinh thần làm việc của nhân 
viên, từ khối văn phòng tới bộ phận sản xuất.  Bên cạnh các 
chính sách phúc lợi thông thường dành cho người lao động 
theo quy định, Everpia Việt Nam còn có một số chính sách 
tăng thêm thu nhập cho công nhân như: phụ cấp hỗ trợ tay 
nghề, hỗ trợ thâm niên, hỗ trợ chuyên cần, hỗ trợ chi phí 
xăng xe đi làm.

Điều kiện làm việc 
Tại Everpia Việt Nam, 2 ngành nghề kinh doanh có mùa vụ 
hoàn toàn trái ngược nhau.  Việc sản xuất bông tấm trong 
điều kiện thời tiết nóng nực với hệ thống dây chuyền sản 
xuất lớn, còn sản xuất chăn ga với số lượng lớn công nhân 

cùng làm việc trong không gian nhà xưởng đóng kín, để 
đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân mọi hệ thống 
nhà xưởng của Everpia Việt Nam đều được lắp đặt hệ thống 
thông hơi, hạ nhiệt để tạo môi trường làm việc ôn hòa.  

Tại nhà máy mới của Công ty – nhà máy số 3 tại Hưng Yên, 
toàn bộ các phận xưởng sản xuất đều được trang bị hệ 
thống điều hòa và thông hơi. Phía ngoài khu vực sản xuất là 
các vườn cây không chỉ tạo cảnh quan cho nhà máy còn là 
nơi CBCNV có thể ngồi nghỉ ngơi. Đặc biệt, Công ty còn có 
khu vui chơi và phòng tập thể thao giúp nhân viên thư giãn 
sau giờ làm việc, rèn luyện thể thao, tăng cường sức khỏe. 
Nhà máy thứ ba của Everpia Việt Nam tại Hưng Yên có thể 
được đánh giá là nhà máy sản xuất Chăn – ga - gối - đệm 
hiện đại và có điều kiện làm việc tốt nhất trong các nhà máy 
sản xuất hàng tiêu dùng của Việt Nam

Vào mùa cao điểm, ngoại trừ suất ăn hàng ngày tại căntin, 
mỗi công nhân đều có thêm các phần bánh ngọt, sữa và hoa 
quả ăn thêm để đảm bảo sức khỏe, tập trung sản xuất.

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

tr
iệ

u 
đồ

ng
 / 

m
il.

 V
N

D

2008

8,114
11,708

Năm/Yr.

21,777

27,508 29,606

2009 2010 20122011

Thuế thu nhập Doanh nghiệp
Corporate income tax

CÁC HOẠT ĐỘNG PHI TÀI CHÍNH

Trong năm 2012, Everpia Việt Nam đã nộp 29.6 tỷ đồng thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho Ngân sách nhà nước quốc gia, 
tăng 10.7% so với năm 2011.

Đóng góp cho ngân sách nhà nước 

Chế độ lao động 

54 Báo cáo thường niên 2012



Everpia Vietnam has not only recorded outstanding business 
results, but has also been one of the pioneers of Corporate 
Social Responsibilities in Vietnam over the years.

In 2012, Everpia Vietnam extracted nearly 1% of profit after tax 
to support and assist the disadvantaged children who live at 
rehabilitation centers, and to assist students who are 
financially impoverished yet excellent pupils. 

On Jan 7th 2012: In co-operation with Vietnam Red Cross to 
support poor student nationwide VND190,000,000 

On Mar 9th 2012: Sponsoring for scholarship to 100 poor but 
excellent students at Dinh Quan, Dong Nai VND200,000,000

“Golden brand awards, impressive logo and slogan 2012”. 
This award is issued by the Ministry of Industry and the 
Trade and Vietnam Anti-counterfeiting and Brand Protec-
tion Association , which held to honor the outstanding 
enterprises  who own reputation brands and conscious 
planning to protect and develop their brand, logo, as well 
as slogan, contributing to the prevention of counterfeit-
ing, piracy, infringement of intellectual property rights in 
the current period.

“Top 50 Performing Listed Companies in Vietnam” on Jun 
19th, 2012. This prize awarded based on quantitative 
analysis of four growth indicators, including sales, profit, 
return on equity and return on capital for 3 years 2009 - 
2011, in order to find out Top 50 Performing Listed 
Companies. This in-depth survey is taken with reference 
from prestigious international business rankings and 
methodology for evaluating corporate strategy of global 
management consulting organization.

Jul 7th 2012: presenting bedding gifts to poor family and 
whose had contributed to the Revolution on occasion of 
Day for Martys and Wounded Soldiers date at Duong Xa, Gia 
Lam, Ha Noi – which valued VND10,000,000

On Oct 2nd 2012, sponsoring VND 120,000,000 to “Tiep 
buoc em den truong” program to support poor but 
excellent students.

On May 2012, the Company has the honor to be one of 89 
enterprises in Hanoi received Certificate of Hanoi Typical 
Enterprise in 2011 which was awarded by Hanoi People’s 
Committee. 

In 2012, Everpia Vietnam achieved following awards 

These awards recorded the contributions and efforts of Everpia 
Vietnam to maintain its reputation and product quality, and 
continue to innovate and invest in technology in recent years to 
prove advantages of its business and management.

It can be said that CSR is one of the strategic activities which 
helps Everpia Vietnam exists and contributes to increasing its 
competitive advantage. These activities present not only the 
vision of Everpia Vietnam but also the mind and spirit of a true 
enterprise.
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The Company will achieve its objectives based on the following 
strategy:

(1) Make use of competitive advantages
BEDDING: Domestic consumption is not expected to improve 
much, but Everpia Vietnam will continue to be proactive in 
order to maintain market share and lay foundations for future 
growth. To achieve this goal, the Company has conducted 
extensive consumer testing research to identify the processes 
and tools consumers use in making their purchasing decisions 
and the product features and benefits they value most. The 
output of this testing is used by the cross-functional team to 
develop proprietary attributes that distinguish Everpia 
Vietnam products in the minds of the consumers and retailers 
from others in the market. By developing attributes that 
provide demonstrable performance and quality benefits, the 
Company expects retail sales associates to be better able to sell 
our products and end consumers to find them more desirable.

On one hand, Everpia Vietnam will continue leverage on the 
brand equity of Everon and further develop the new brands 
Artemis and Edelin besides continue expanding its distribution 
network in both the retail and hotel&resort for the domestic 
market. On the other hand, after getting the 3th factory started 
operation in Vietnam, the Company has confident to accept 
more and more exporation orders and enhance searching for 
potential markets.

Besides, the Company will continue to deploy E-commerce 
sales channel which is suitable with new purchasing habit. 
There are patterns designed particularly for this channel to 
satisfy buyer’s demands, while not affecting sales of agents 
system. New designs include bedding for infants and juniors 
and some special bedding models.

PADDING: In 2013, the Padding business continue to face 
challenges such as; (i) competitors have recovered their 
production capacity , (iii) jacket orders will not recover as crisis 
inthe crisis in the US and EUprolonge. All these disadvantages 
are expected to cause price competition.
 
(2) New product lines – Significant Growth Opportunities
Everpia Vietnam believes there are significant opportunities to 

take market share from the spring mattress industry as well as 
furniture and home textiles. The market of the overall such 
industries in Vietnam has not been highly exploited yet,   which 
will provide the Company with a significant opportunity for 
growth by existing agents network nationwide. 

The long-term goal is to become the world’s largest bedding 
company (includes bedding linen, mattress and bedroom 
furniture and bathroom tools). To achieve this long-term goals 
while also addressing the current economic environment, 
Everpia Vietnam expects to continue to pursue certain key 
strategies:
- Maintain our focus on bedding business and regularly 
introduce new products;
- Enhance marketing and media activities;
- Extend Everpia Vietnam’s presence and increase the number 
of agents in both domestic and international segments;
- Invest in the operating infrastructure to meet the business 
requirement, including investments in Research and Develop-
ment.

(3) Cost control
- A stringent cost policy, aim at reducing expenses;
- Increasing the number of initiatives in order to make materials 
consumption (fiber, fabric, gas, power, diesel, etc) more 
energy-efficient each year;
- Continue to concentrate on improving inventory manage-
ment.

(4) Growth Managment
Everpia Vietnam has grown rapidly, with Net sales increasing 
from VND 334.5 bil. in 2008 to VND 680.4 bil. in 2012. In the 
past, its growth has and will continue to place a strain on the 
management, production, product distribution network, 
information systems and other resources. In response to these 
challenges, management has constantly enhanced operating 
and financial infrastructure by restructuring  its both organiza-
tion and human resource optimizing expenses.

With difficulties in the current economic conditions, maintain-
ing the growth rate of sales and profit, maintaining a stable 
gross profit margin is not easy work. However, by combining 
the exploitation of all existing strengths with tight manage-
ment policy, Everpia Vietnam plans for higher sales and profits.

PROSPECT IN 2013

Net Sales 

Gross profit

Profit before tax 

Net profit after tax 

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

2012

685,428

233,616

96,081

74,564

% of sales

34.1%

14.0%

10.9%

2011

800,000

276,785

120,001

90,000

% of sales

34.6%

15.0%

11.3%

Inc (%)

16.7%

18.5%

24.9%

20.7%

% trên DT % trên DT Tăng %

Đvt: triệu đồng / unit: mil. VND
Kế hoạch Doanh thu & Lợi nhuận năm 2013 / Sales & Profit plan in 2013
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Everpia Việt Nam tin tưởng sẽ đạt được những kế hoạch đã đề 
ra cho năm 2013 dựa vào các chiến lược sau:

(1) Phát huy lợi thế cạnh tranh
Đối với ngành hàng Chăn ga:  Nhu cầu tiêu dùng nội địa trong 
năm nay dự kiến sẽ không có sự tăng trưởng khả quan, nhưng 
Evepia Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục chủ động duy trì thị phần và đặt 
nền móng cho sự tăng trưởng tương lai.  Để thực hiện mục tiêu 
này Công ty đã tiến hành cuộc khảo sát thị trường nhằm xác 
định những yếu tố tác động đến quyết định mua hàng của 
người tiêu dùng, những yêu cầu về sản phẩm và lợi ích mà họ 
đánh giá cao. Từ đó phát triển những giá trị làm nên sự khác 
biệt trong các dòng sản phẩm của Everpia Việt Nam được 
người tiêu dùng đánh giá. Với những nỗ lực này, Everpia Việt 
Nam hy vọng hệ thống phân phối của công ty sẽ có doanh số 
tốt hơn và khách hàng cũng sẽ hài lòng hơn.

Ngoài việc tiếp tục khai thác lợi thế của Everon trên thị trường, 
và đẩy nhanh sự phát triển của thương hiệu mới Artemis và 
Edelin, Everpia Việt Nam tiếp tục củng cố mở rộng mạng lưới 
bán hàng trên toàn quốc cả trên thị trường bán lẻ và bán buôn 
cho các khách sạn/khu nghỉ dưỡng.  Mặt khác, sau khi đưa nhà 
máy thứ 3 tại Việt Nam vào hoạt động, Everpia Việt Nam đã tự 
tin để nhận thêm nhiều các đơn hàng xuất khẩu, tăng cường 
tìm hiểu thêm các thị trường tiềm năng.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tiếp tục phát triển kênh bán hàng 
trực tuyến nhằm phù hợp với các thói quen mua hàng mới của 
người dân.  Một số dòng sản phẩm sẽ được thiết kế riêng cho 
kênh bán hàng này để tạo điều kiện cho người dân dễ lựa chọn 
nhưng cũng không ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng của các 
đại lý. Các sản phẩm thiết kế riêng bao gồm sản phẩm chăn ga 
cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và cả những sản phẩm chăn ga phụ 
trợ đặc biệt khác.

Đối với ngành hàng Bông tấm: Năm 2013, việc kinh doanh 
Bông tấm sẽ không còn nhiều thuận lợi:  (i) các đối thủ cạnh 
tranh đã tìm lại đủ năng lực sản xuất, (ii) một số khách hàng Việt 
Nam đã nhập khẩu máy móc để tự chủ động nguyên vật liệu 
đầu vào, (iii) số lượng các đơn hàng may gia công từ thị trường 
Mỹ và Châu Âu về Việt Nam cũng giảm bớt; điều này tất yếu 
dẫn tới việc cạnh tranh giá.

(2) Sản phẩm mới, ngành hàng mới và cơ hội tăng trưởng
Everpia Việt Nam tin tưởng trong thời gian tới thị phần của 
Công ty sẽ được mở rộng nhờ vào việc đẩy mạnh hoạt động 

phân phối đệm lò xo, và phân phối thêm các sản phẩm nội thất 
và đồ dệt may dùng cho nhà bếp. Thị trường của những sản 
phẩm này tại Việt Nam còn chưa được khai thác nhiều, tạo điều 
kiện cho công ty lợi dụng để tăng trưởng bằng việc tận dụng 
hệ thống đại lý sẵn có trên toàn quốc. 
 
Mục tiêu dài hạn của Công ty là trở thành công ty hành đầu thế 
giới về sản xuất và kinh doanh Chăn - ga - gối - đệm và cung 
cấp các sản phẩm nội thất phòng ngủ. Để đạt được mục tiêu 
này trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, trong thời gian tới 
Everpia Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi các chiến lược:
- Duy trì ngành hàng kinh doanh chính là sản xuất và kinh 
doanh Chăn - ga - gối - đệm, không ngừng cho ra mắt các sản 
phẩm mới;
- Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng cáo;
- Gia tăng số lượng các cửa hàng kinh doanh sản phẩm của 
Everpia Việt Nam cả trong và ngoài nước;
- Đầu tư cho cơ sở hạn tầng đáp ứng nhu cầu kinh doanh bao 
gồm cả đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển.

(3) Kiểm soát chi phí
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, hạn chế lãng phí và thất 
thoát;
- Khuyến khích các sáng kiến giúp tiết kiệm nguyên liệu (xơ, vải, 
ga, khí đốt…);
- Tiếp tục chú trọng việc quản lý hàng tồn kho.

(4) Kiểm soát tăng trưởng
Everpia Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về doanh thu 
trong suốt năm năm qua, tăng từ 334,5 tỷ đồng năm 2008 lên 
680,4 tỷ đồng năm 2012. Sự tăng trưởng này đã và sẽ tiếp tục 
tạo áp lực lên công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất, 
hệ thống phân phối, hệ thống thông tin và các nguồn lực khác. 
Đối diện với những thách thức này, Công ty tiếp tục củng cố 
công tác quản trị doanh nghiệp và nguồn lực tài chính bằng 
những chính sách tái cơ cấu hoạt động cũng như nhân sự, tái 
cơ cấu các khoản chi.

Với những khó khăn trước mắt, việc duy trì tốc độ tăng trưởng 
cao về doanh thu và lợi nhuận, tính ổn định trong tỷ suất lợi 
nhuận gộp là không dễ thực hiện. Tuy nhiên, cố gắng khai thác 
tối đa các thế mạnh của mình, thực hiện chính sách tiết kiệm, 
quản lý chi phí chặt chẽ, Everpia Việt Nam đã đưa kế hoạch về 
Doanh thu và lợi nhuận có tăng trưởng cho năm 2013.

ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG



Định hướng phát triển chung của toàn công ty đã đề ra cho giai 
đoạn 2013 đến 2017 là mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường 
và mở rộng danh mục sản phẩm. Tính đến hết năm 2012, sau 
khi hoàn thành xong việc xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, mục 
tiêu đầu tiên của Công ty về cơ bản đã hoàn thành. Đối với hai 
mục tiêu còn lại, Everpia Việt Nam luôn duy trì các quy trình 
Phát triển sản phẩm, tập trung vào 5 điểm nhằm tối đa hóa lợi 
nhuận cho mỗi dòng sản phẩm được đưa ra thị trường:

Thị trường chăn ga gối đệm nội địa
Nhìn chung, tốc độ đô thị hóa nhanh đã thúc đẩy sức mua của 
người Việt Nam tăng lên. Chu kỳ cho dòng sản phẩm Chăn - Ga 
- Gối - Đệm ngày càng ngắn khi mà nhu cầu sử dụng sản phẩm 
không chỉ là sản phẩm thiết yếu, mà còn thể hiện phong cách 
và chất lượng sống. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho 
các công ty sản xuất Chăn - ga - gối - đệm. Hiện nay, các yếu tố 
cạnh tranh không chỉ là về giá, mà cả về thiết kế, chất lượng, 
dịch vụ khuyến mãi và hậu mãi, và cả đặc tính có lợi cho sức 
khỏe người tiêu dùng. Để nắm bắt cơ hội và nâng cao tính cạnh 
tranh, Everpia Việt Nam đã gây dựng được hệ thống bán hàng 
trải khắp toàn quốc, tập trung nhiều tại các thành phố lớn và có 
tốc độ phát triển nhanh. Việc đa dạng hóa các thương hiệu 
chăn ga gối đệm giúp Everpia Việt Nam có thể tiếp cận được tới 
đa dạng khách hàng.  Công ty, trong thời gian sắp tới, sẽ tiếp 
tục xây dựng đội ngũ những cán bộ công nhân viên tay nghề, 
để cùng phát triển với sự phát triển của công ty.  

Thị trường chăn ga gối đệm xuất khẩu
Everpia Việt Nam dự định thâm nhập vào thị trường quốc tế 
thông qua các phương thức: 1) xuất khẩu trực tiếp qua các 
công ty con trực thuộc; 2) giấy phép thỏa thuận; và 3) thông 
qua đầu tư liên kết.  Bằng sự đa dạng của các phương thức tiếp 
cận, Công ty sẽ chủ động phát triển và gia tăng danh mục 

thương hiệu cho thị trường quốc tế, đồng thời hạn chế được rủi 
ro và đầu tư vốn vào từng thị trường riêng lẻ do tác động của 
bất ổn kinh tế, bất ổn chính trị hoặc thời tiết. Everpia Việt Nam 
tin tưởng rằng, các thị trường mới nổi, đặc biệt là tại khu vực 
Châu Á, Trung Đông và Đông Âu, có nhiều tiềm năng có thể 
đóng góp cho tăng trưởng lợi nhuận công ty.

Đánh giá tầm quan trọng của những thị trường chưa được khai 
thác này, Everpia Việt Nam xây dựng kế hoạch tập trung nâng 
cao nhận thức thương hiệu để mở rộng thị trường thông qua 
các đối tác hoặc đầu tư trực tiếp tại địa phương.

Đối với thị trường sản phẩm Bông tấm 
Là sản phẩm công nghiệp nhẹ, cung cấp cho các nhà máy sản 
xuất dệt may, việc giữ vững thị trường cùng các mối quan hệ 
đối tác lâu dài là rất quan trọng. Trong những năm gần đây, sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt do sự liên tục mở rộng sản xuất 
của các đối thủ hiện thời và việc trang bị thêm dây chuyền sản 
xuất để chủ động nguồn hàng của chính các khách hàng đang 
đặt ra cho công ty những thách thức mới. Cạnh tranh về giá 
đang là chiến lược mà các đối thủ của Everpia Việt Nam đang sử 
dụng để thu hút khách hàng, tuy nhiên các nhà máy sản xuất 
áo jacket lớn lại thường lựa chọn nhà cung cấp bông tấm rất kỹ 
lưỡng, không chỉ dựa trên mức giá, mà còn phụ thuộc vào tiến 
độ giao hàng, dịch vụ khách hàng tốt (khả năng đáp ứng một 
số yêu cầu bất thường của khách hàng).  Do đó, các công ty sản 
xuất áo jacket thường có xu hướng duy trì việc đặt hàng từ các 
nhà máy bông tấm đáng tin cậy và có uy tín lâu năm.  Do đó, 
dựa vào ưu thế năng lực sản xuất lớn, đội ngũ công nhân và bộ 
phận kinh doanh giàu kinh nghiệm cùng các mối quan hệ làm 
ăn lâu dài với các khách hàng lớn và truyền thống, chất lượng 
sản phẩm tốt, Everpia Việt Nam tự tin sẽ vẫn tiếp tục duy trì 
được thị phần của mình. 

Đối với thị trường các sản phẩm nội thất và phòng tắm:
Dựa trên hệ thống bán lẻ rộng khắp trên toàn quốc, nhu cầu 
mua sắm gói gọn tại một điểm dừng chân của người tiêu dùng, 
Everpia Việt Nam quyết định mở rộng danh mục các sản phẩm 
cung cấp cho phòng ngủ, bao gồm cả đồ gỗ nội thất và trang 
thiết bị phòng tắm. Hiện tại, Công ty đã tìm được đối tác cung 
cấp các sản phẩm gỗ nội thất và ký hợp đồng phân phối độc 
quyền tại Việt Nam. Cùng với thương hiệu chăn ga hàng đầu, 
Everpia Việt Nam tin tưởng rằng các xu hướng phát triển hiện 
nay là tiền đề tích cực hỗ trợ cho tốc độ tăng trưởng nhanh trên 
thị trường bán lẻ đồ nội thất, trang thiết bị phòng bếp và 
phòng tắm.
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- Nhận diện sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu 
dùng và các nhà bán lẻ;
- Thiết kế đặc sắc nhằm nâng cao tính năng nhận diện; 
- Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào;
- Hỗ trợ tới từng đối tượng người tiêu dùng và các khách hàng;
- Quản lý việc sản xuất và phát triển sản phẩm để đảm bảo hiệu 
quả của từng sản phẩm.
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