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GIỚI THIỆU ẮC QUY OTO –
THƯƠNG HIỆU SEBANG



Dubai
Chi nhánh

Sebang Batteries 
Europe GmbH

JV in 
East Asia

Gwangju
Nhà máy

Seoul
Trụ sở chính

R&D 
Trung tâm

VỊ TRÍ

Changwon
Nhà máy

THƯƠNG HIỆU ẮC QUY NỖI TIẾNG NHẤT TẠI HÀN QUỐC
CHIẾM 85% THỊ PHẦN BÌNH ẮC QUY CHO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA



2006. Đạt được giải thưởng trong hội nghị Quản Lý Chất Lượng Hàn Quốc
2007     Đạt được giải thưởng năng suất toàn quốc
2010     Phát triển và sản xuất hang loạt bình AGM khỏi động ô tô
2012     Đạt chứng nhận đối tác hạng A của hang xe Đức Volkswagen
2014     Đạt giải thưởng cho xuất khẩu 600M USD của chính phủ Hàn Quốc
2015     Đạt chứng chỉ danh giá ISO26001
2019     Thành lập Sebang Battery Vina

1975     Nhận được sự đầu tư từ YUASA battery của Nhật Bản

1975     Hoàn tất xây dựng nhà máy Changwon

1978     Tên của tập đoàn được đổi thành Sebang Global Battery

1988     Hợp tác kỹ thuật với YUASA Battery của Nhật Bản

1989     Hoàn tất xây dựng nhà máy Gwangju

1994     Nhà máy Changwon nhận được chứng chỉ ISO9001

1995 Đạt giải thưởng Iron Tower cho Quản Lý Chất Lượng

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1952 Được thành lập như trung tâm R&D của Hải quân Hàn Quốc

1965     Đạt chứng chỉ tiêu chuẩn Hàn Quốc đầu tiên trong lĩnh vực ắc quy
1950s 
~ 1960s

1970s 
~  1990s

2000s 
~ 2010s 



Nhà máy 3

CƠ SỞ VẬT CHẤT – NHÂN LỰC

Changwon Gwangju

Đội ngũ sản xuất

Cấp quản lý
99

240

88

398

339
486

1. Nhân sự

2. Thông tin nhà máy

Phân loại Changwon Gwangju

Ngày thành lập Nov 1975 Nov 1989

Diện tích 92,000㎡ 66,000㎡

Sản phẩm
AGM, 

Bình công nghiệp
Bình ô tô

Nhà máy 2 Nhà máy 1

Nhà máy 3 Nhà máy 2

Nhà máy 1

Nhà máy 4

Nhà máy
Changwon

Nhà máy
Gwangju



Doanh số bán hàng

Trong nước

Xuất khẩu

105
(35%)

194
(65%)

Bình ô tô

Bình công nghiệp

127
(44%) 

167
(56%)
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214

Changwon Plant Total

214
241

283 300

839 840

972
1022

2015 2016 2017 2018



Năng lực sản xuất

Năng suất

Năng suất

Năm 2019



Sản phẩm

Cho ô tô

AGM PS
Cho nhà máy

hạt nhân

VGS
Cho năng lượng

mặt trời

Cho bộ lưu 

điện

VRLA
Cho xe nâng

Forklift
Cho xe Golf

GC

AGM (2.1 triệu sản phẩm) 
Bán hàng OEM trong nước/xuất khẩu

PS (20 ngàn sản phẩm)
Độc quyền

VGS (40 ngàn sản phẩm)

GC (300 ngàn sản phẩm) VRLA (400 ngàn sản phẩm) Forklift (550 ngàn sản phẩm)



Đối tác

For National Key Industries :
“ROCKET Battery”The World Best Quality :“ROCKET Battery”

Ắc quy ôtô Ắc quy công nghiệp

Samsung Electronics LG Electronics SKT

LG U-plus

KT

Samsung Networks SK HynixKTF

LG Display Hanhwa S&C Kookmin Bank

KEB Hana Bank KORAI
L

Shinhan Bank

Seoul Metro

Kepco Kogas Kor MND Kor Navy

Koean Airports Co



Giới thiệu về Công Ty TNHH 
Sebang Battery Vina



Thiết lập nhà máy và các chi nhánh

Thành lập công ty

SEBANG BATTERY VINA là doanh nghiệp FDI với 100% vốn đầu tư từ tập đoàn
mẹ SEBANG GLOBAL tại KOREA với mục đích thiết lập nhà sản xuất ắc quy hàng
đầu thế giới

Minh Hồ Chí Minh 
City

 Văn Phòng

Đồng Nai
Province

 Nhà Máy

Hà Nội City

 Văn Phòng
 Kho lưu trữ( BCS) 2019.08.20

2020.03.06
Bắt đầu xây dựng nhà máy

Thiết lập chi nhánh bán hàng

2020.10.01

Diện tích

87,000 m2

Tân Sơn Nhất
Sân Bay

Hồ Chí Minh 
Chi nhánh bán

hàng

Nhơn Trạch
Nhà máy

15 Km 38 Km

Nội Bài
Sân bay

Hà Nội
Trung Tâm

Ha Noi Văn phòng và Kho

4 Giai
đoạn



Tầm nhìn

• Giao hàng nhanh nhất

• Dịch vụ bán hàng tốt nhất

• Sản phẩm chất lượng nhất

• Sản phẩm xuất khẩu thị trường Đông Nam Á, Úc, 

Ấn độ

• Trở thành nhà cung cấp ắc quy cho xe và ắc quy

công nghiệp lớn nhất, chất lượng nhất

Một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về ắc quy sử dụng cho xe

1. Thị trường trong nước

2. Thị trường xuất khẩu



Kế hoạch phát triển

Y2019           Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025
Thiết lập nhà
máy / Kho / 

VP Bán hàng

Bắt đầu đi
vào hoạt

động

2M

3M

1M
 Ắc quy xe nâng
 Ắc quy xe điện
 Ắc quy công nghiệp
 Ắc quy ô tô
 Ắc quy Lithium

Sản xuất ắc quy xe nâng
(100K~500K bộ)

Ắc quy xe gôn điện
(400K~1M Bộ)

Ắc quy ôtô

1.5M

(pcs)



GIỚI THIỆU VỀ ẮC QUY Ô TÔ - SEBANG

Sebang Global Battery đã nhận được “Đánh giá quy trình loại A” từ Volkswagen và đã phân phối sản phẩ
m OEM của chúng tôi cho các thương hiệu xe hơi hàng đầu thế giới như BMW, Volkswagen, Hyundai, KIA 
và các thương hiệu khác. Chúng tôi nắm giữ hơn 40% thị phần trong thị trường thay thế của ắc quy ô tô 
ở thị trường nội địa và hơn 30% cho thị trường kinh doanh OEM.

1. Loại SMF
• Hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ cao không giảm

tuổi thọ ắc quy
• Sử dụng hợp kim chì caxium nâng cấp khả năng khởi động
• Hệ thống châm dung dịch axit tự động, độ chuẩn xác cao, 

đồng đều các hộc nâng cao tuổi thọ

2. Loại AGM
• Sử dụng cho xe có hệ thống START – STOP 
• Tuổi thọ cao hơn gấp 3 lần, bên bỉ vượt trội so với loại

thông thường
• Xem thêm tại: https://youtu.be/TDN03rWNmS4

3. Loại EFB
• Công suất được nâng cao và độ bền cao, sản phẩm được

cung cấp OEM cho xe BMW và Volkswagen vượt qua các
đánh giá theo tiêu chuẩn Đức

• Hiệu suất khởi động CCA cao hơn khoảng 100A so với loại
thông thường

• Xem thêm tại: https://youtu.be/IyXLxtBFeJg



CẤU TẠO ẮC QUY Ô TÔ - SEBANG

1.    Mắt thần: đo nồng độ dung dịch để nhận biết trình
trạng ắc quy: bình tốt / yếu điện / Hư

2.    Kết cấu mê cung trên nắp đôi với tác dụng chống
thất thoát hơi nước và tỉ lệ hồi lưu khí cao

3.    Đá chống nổ: được tích hợp tại van an toàn, chống
nổ khi có tia lửa từ bên ngoài, hạn chế tốt rò rỉ axit, 
ngăn bụi từ bên ngoài đi vào bên trong

4.    Cấu tạo lưới chì canxium: sản xuất bằng công 
nghệ cán kéo với thành phần thiết (Sn), chống ăn mòn, 
giảm thất thoát nhiệt, khả năng tự phóng thấp. Hỗn
hợp trát cao trên bản cực dương có thành phần sợi
giấy đăc biệt tạo độ kết dính bền bỉ, hạn chế phân rã
bột chì khi quá nạp/ chịu nhiệt độ cao.

5.   Đầu cực được ép nguội có 3 nất chống rò rỉ axit, sử
dụng lớp mở mỏng chống oxy hóa, chống đổi màu đầu
cực, có nút nhựa bảo vệ

6.   Cấu tạo tráp cứng hơn được hàn bằng robot sử
dụng khí đốt loãng hơn. Bấm điểm IC nóng chảy giữa
các hộc giảm sự trồi lắc do chấn động trên đường.

7.    Vỏ nhựa bằng vật liệu PP cứng, bền hơn, chống
rung động tốt hơn, chịu được nhiệt độ cao không phù.

8.   Tấm cách dạng bao thư chống hiện tượng trồi tấm
cách do chấn đông trên đường ngăn chạm hộc.

Điểm nổi bật



ẮC QUY Ô TÔ SEBANG - NHẬP KHẨU HÀN QUỐC 

Nhà máy tại
Gwangju –

HÀN QUỐC

Ắc quy ôtô – Thương hiệu SEBANG

Nhà máy tại
Nhơn Trạch –
VIỆT NAM

Nhà phân phối
các tỉnh thành –

VIỆT NAM

Người sử
dụng _ 

VIỆT NAM

 Dây chuyền sản xuất tự
động với công nghệ tiên
tiến nhất trong sản xuất ắc
quy

 Đạt chất lượng xuất xưởng
theo chuẩn OEM các hãng
xe

 Cam kết thông số vượt
trội/ Đầy đủ các chủng loại

 Tuổi thọ cao nhất
 Đảm bảo nguồn gốc rõ

ràng CO/CQ

 Đảm bảo chất lượng
sản phẩm trước khi
giao đến NPP

 Đảm bảo tồn kho đủ
hàng hóa các loại, 
cam kết không bị hụt
hàng do các vấn đề
nhập khẩu

 Cam kết xuất hóa đơn
VAT đủ giá trị đơn
hàng

 Đảm bảo lợi nhuận
cao nhất cho NPP

 Cam kết hỗ trợ các
thiết bị, bảng hiệu,..

 Hỗ trợ bán hàng từ đội
ngũ sale của hãng

 Cam kết dịch vụ hỗ
trợ bảo hành tốt nhất, 
nhanh nhất

 Xây dựng trên mối
quan hệ bền vững
cùng phát triển

 Thương hiệu của
chất lượng

 Giá cạnh tranh nhất
 Tạo niềm tin khách

hàng Việt vào
thương hiệu ắc quy
số 1 Hàn Quốc



1. NHÀ PHÂN PHỐI

ĐIỀU KIỆN NPP + CHÍNH SÁCH GIÁ

2. CHÍNH SÁCH GIÁ

• Có kinh nghiệm kinh doanh ắc quy > 2 năm
• Doanh số bán ắc quy tất cả các hãng hiện tại đạt >500tr khu vực TP và >300tr khu vực tỉnh
• Có nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật, xe oto giao hàng, tài chính tốt.
• Quan trọng: Đơn vị phân phối có sự mong muốn được hợp tác với nhà sản xuất cùng xây dựng t

hương hiệu trên phương châm 2 bên cùng phát triển.
• Số lượng NPP/khu vực sẽ dựa trên quy mô từng thị trường

• Mức doanh số NPP được áp dụng cho từng khu vực phụ trách khác nhau và được thống nhất giữa 2 
bên trên phụ lục hợp đồng. Mức doanh số sẽ áp tăng trưởng sau mỗi 6 tháng từ 20% - 50% trong nă
m đầu tiên.

• Mức chiết khấu chung 10% cho đơn vị phân phối dựa trên giá tiêu chuẩn (giá bán sỉ)
• Thưởng tháng: mức thưởng sẽ cộng vào tổng mức chiết khấu cho tháng tiếp theo

Nếu NPP không đạt trên 80% doanh số quý, nhà sản xuất có quyền đơn phương cắt quyền phân phối, 
hoặc 2 bên thống nhất một thỏa thuận khác.
• Mức đặt hàng tối thiểu là 100tr/đơn (hổ trợ miễn phí giao hàng). Trong trường hợp đặt hàng ít hơn N

PP chịu phí vận chuyển
• Yêu cầu các NPP và các đơn vị bán hàng niêm yết giá bán lẻ trên mức tối thiểu yêu cầu trong báo giá

Mức đạt doanh số Mức thưởng tháng

80% < đạt ≤ 90% 1%

90% < đạt ≤ 100% 2.5%

Đạt > 100% 4%

Quý NPP vui lòng xem chi tiết tại bảng báo giá và mức doanh số yêu cầu đính kèm



1. CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 Áp dụng bảo hành 10 tháng sử dụng kể từ ngày mua (đối với bình SMF) nhưng không quá 12 tháng từ ngày xuất kho v
à 12 tháng sử dụng (đối với bình EFB và AGM) nhưng không quá 15 tháng dựa trên ngày xuất kho về các lỗi do nhà sản
xuất và chỉ bảo hành cho mục đích khởi động động cơ

 TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH:
1. Không có phiếu bảo hành hoặc thông tin bảo hành không đúng hoặc quá thời gian bảo hành
4. Ắc quy không còn nguyên hiện trạng (nứt vỡ, phồng rộp,có dấu hiệu cạy sửa, đúc lại cọc, bị cháy…).
5. Sử dụng không đúng với hướng dẫn sử dụng
6. Sạc ngược cực, sạc quá dòng (cạn điện dịch), không sạc hoặc sạc không đủ điện dẫn đến Sunfat hóa
7. Sử dụng không đúng chức năng: chích cá, kích điện, hàn điện…
8. Hư hỏng do thiên tai, cháy nổ, lũ lụt…

2. CHÍNH SÁCH CHO NHÀ PHÂN PHỐI 

 CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH LINH HOẠT : cho trường hợp không thuộc lỗi sản xuất hoặc quá hạn bảo hành nhưng không quá
18 tháng từ ngày xuất kho (lưu ý: áp dụng cho NPP đạt trên 100% doanh số trung bình/tháng và tỉ lệ hổ trợ không vượt quá
1% doanh số)

 NPP có trách nhiệm kiểm tra ắc quy khiếu nại từ khách hàng, đổi mới cho khách hàng nếu xác nhận ắc quy bị lỗi sản xuất, nh
à sản xuất sẽ đổi trả số lượng bảo hành cho lần đặt hàng tiếp theo. Tỉ lệ chiết khấu chi phí bảo hành là 1% trên giá, nếu NP
P làm không tốt dịch vụ bảo hành như tỉ lệ bình tốt chiếm hơn 20% trên tổng số lượng bình yêu cầu bảo hành, người sử dụn
g phản ánh về dịch vụ của NPP kém…NSX có trách nhiệm huấn luyện, hổ trợ trang thiết bị kiểm tra cho NPP làm tốt hơn phầ
n dịch vụ bảo hành, tỉ lệ chiết khấu bảo hành sẽ xem xét cắt hoặc giảm mức chiết khấu này nếu NPP tiếp tục không cải thiện
dịch vụ.

 Mọi chi phí vận chuyển do việc đổi trả bảo hành sẽ do nhà sản xuất chịu



HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

Quảng cáo trên internet / Chương trình khuyến mãi

Hổ trợ bảng hiệu cho NPP/đại lý

Tham gia sự kiện / triễn lãm

CHÍNH SÁCH QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

 Quảng cáo trên các phương tiện mạng internet như Google / Facebook / Youtube…
 Đăng thông tin đơn vị phân phối ủy quyền theo khu vực trên website của công ty
 Hotline tiếp nhận các thông tin yêu cầu mua sản phẩm liên quan đến bình ô tô Sebang các s

ản phẩm khác của Sebang Battery Vina sẽ được giới thiệu đến các đơn vị phụ trách nơi khách
hàng có nhu cầu.

 Chương trình khuyến mãi mỗi tháng/ chính sách giá đặt biệt hợp đồng dự án giảm giá thêm t
ừ 3-5% 

 Áp dụng hổ trợ miễn phí bảng hiệu cho đơn vị phân phối và các đại lý vệ tinh
 Chương trình bảng hiệu áp dụng trong năm đầu tiên
 Bảng hiệu sẽ bao gồm cả 2 thương hiệu: SEBANG và ROCKET

 Tham gia triễn lãm oto vs xe máy lớn nhất (Vietnam Motor Show) vào tháng 9/2021
 Tham gia một số sự kiện liên quan đến ô tô
 Tổ chức hội nghĩ khách hàng vào mỗi cuối năm/ tổ chức tour du lịch Hàn Quốc kết hợp tham

quan dây chuyền tự động của nhà máy bình ô tô SEBANG / ROCKET



Xin cảm ơn

Hotline: +084 28 3519 3535
www.sebangbatteryvina.com


