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Kính gửi quý khách hàng!

Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng INS xin gửi đến quý khách hàng lời chúc sức khoẻ và thành 
công, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Những năm gần đây, Năng Lượng Tái Tạo (NLTT) đã dần trở thành một khái niệm quen thuộc. Với 
những ưu điểm như nguồn năng lượng hầu như vô hạn, giúp làm giảm các tác nhân gây hại cho môi 
trường như CO2, hay lợi ích về mặt kinh tế, các nguồn NLTT như điện mặt trời, điện gió ngày càng được 
khai thác rộng rãi và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong hệ thống điện Quốc Gia.

Nắm bắt được xu hướng phát triển này, năm 2018, những nhà sáng lập đầu tiên của công ty đã quyết 
định sẽ đem giá trị của những nguồn NLTT đến cho tất cả mọi gia đình ở Việt Nam.

Công ty Solar INS (Tên đầy đủ là Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng INS) với Slogan “Điện Mặt 
Trời Cho Mọi Nhà” từ đó được thành lập và hoạt động kinh doanh chính ở lĩnh vực Điện Năng Lượng Mặt 
Trời (Solar). Sau 03 năm thành lập và phát triển, chúng tôi đã thi công nhiều dự án Điện Mặt Trời quy 
mô trung bình và lớn cho các hộ thương mại, công ty, nhà xưởng... Và phân phối các sản phẩm Solar 
đến khắp mọi miền đất nước.

Năm 2021, với tầm nhìn là sẽ trở thành công ty dẫn đầu cung cấp các giải pháp và sản phẩm trong lĩnh 
vực năng lượng chứ không chỉ riêng về Solar, Solar INS đã được đổi tên thành INS ENERGY. Các giải 
pháp về Solar được chúng tôi phát triển toàn diện hơn, cho nhiều phân khúc khách hàng và ứng dụng 
đa dạng. Ngoài ra, còn có các giải pháp về điện gió, về lưu trữ và giám sát năng lượng. 

Để hiện thực mục tiêu của mình, INS ENERGY đã và đang xây dựng một đội ngũ nhân viên kỹ thuật, kỹ 
sư giàu kinh nghiệm, được đào tạo chính quy, một đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, chính trực. Là một tập 
thể đoàn kết vì một mục tiêu mang lại những giá trị tốt nhất cho Khách hàng, INS  ENERGY mong muốn 
sẽ được hợp tác cùng với Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác trong những dự án kinh doanh sắp tới của mình.

Xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng!

THƯ NGỎ
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s Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
s Tên nước ngoài: INS ENERGY COMPANY LIMITED
s Tên viết tắt: INS ENERGY
s Mã số thuế: 3502370680
s Địa chỉ: Số 25, Đường 47, Khu phố 3, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
s Đại diện pháp lý: NGUYỄN THANH BÌNH - Giám đốc 
s Điện thoại: 028 3535 0443
s Email: info@ insenergy.vn
s Web: www.insenergy.vn
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Điện năng sẽ được sản xuất 
hoàn toàn từ những nguồn 
năng lượng tái tạo và được 
cung cấp tới tất cả mọi nơi 
trên thế giới.

Bằng đam mê và sự tận 
tâm của mình, chúng tôi 
mang đến cho Khách 
hàng giá trị từ những sản 
phẩm và các giải pháp 
năng lượng hiệu quả, thân 
thiện môi trường. Qua đó 
góp phần xây dựng cuộc 
sống bền vững.

- Quyết liệt: quyết liệt trong 
công việc, làm ngay và làm 
luôn cho bằng được với kết 
quả tốt nhất. Quyết liệt tiến 
bộ và phát triển mỗi ngày.

- Tôn trọng: Tôn trọng bản 
thân, con người và mọi vật 
xung quanh.

- Hỗ trợ: luôn chủ động hỗ 
trợ khách hàng, đồng nghiệp 
và những người xung quanh.

- Chính trực: Làm việc 
trung thực, thực hiện những 
gì mình đã nói.
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CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA 
CỦA THÀNH CÔNG

Con người là tài sản lớn nhất của INS ENERGY. Do vậy, chúng tôi 
luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên 
nghiệp để Công ty phát triển bền vững.

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Uy tín và chất lượng sẽ tạo nên tên tuổi của INS ENERGY, là cơ sở 
để tồn tại và phát triển tới các thế hệ sau, để con cháu chúng ta có 
được niềm kiêu hãnh và tiếp tục xây dựng tên tuổi này.

TRIẾT LÝ KINH DOANH 
“CHO LÀ NHẬN”

INS ENERGY hoạt động dựa vào triết lý đã có từ lâu đời:

 ‘’Cho là Nhận’’

Chúng tôi tin rằng, mang giải pháp tối ưu cho những người đang gặp 
vấn đề, bạn sẽ nhận được cơ hội kinh doanh từ người khác.

VỀ CHÚNG TÔI 

Dẫn đầu về chất lượng và uy tín,  
Chúng tôi đem đến giải pháp 
hoàn hảo cho bài toán đầu tư bền 
vững, tiết kiệm chi phí, tăng lợi 
nhuận cho công ty, doanh nghiệp 
sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ 
môi trường.
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ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

• Ứng dụng: thích hợp cho những nơi không 

có điện lưới như rẫy trồng trọt, vuông tôm, 

tàu đánh cá, các đảo xa…Giải pháp giúp 

khách hàng cuối thay thế các máy phát điện 

chạy dầu truyền thống.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Cung cấp các Giải pháp & Sản phẩm Năng Lượng

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

Ứng dụng: cho các hộ gia đình, hộ thương 
mại, nhà xưởng, công nghiệp…sử dụng 
điện năng từ năng lượng mặt trời kết hợp 
với điện lưới. Giải pháp giúp khách hàng 
cuối tiết kiệm chi phí tiền điện mỗi tháng.
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ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP ĐIỆN GIÓ

Ứng dụng: thích hợp cho những vùng có điều kiện nắng và gió tốt, 
để kết hợp turbine gió với hệ thống năng lượng mặt trời, tạo nên 
1 hệ thống ổn định, hiệu quả và độ tin cậy cao hơn khi sử dụng. 

GIẢI PHÁP BƠM NÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Ứng dụng: cho các hộ trồng trọt sử dụng điện năng lượng mặt trời 
để chạy hệ thống bơm nước tưới tiêu, giúp tiết kiệm tiền điện so 
với dùng điện lưới, hay giúp thay thế máy phát chạy dầu ở những 
vùng không có điện lưới, với các ưu điểm vượt trội hơn như độ ổn 
định, độ bền và không tốn chi phí vận hành.

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
CÓ LƯU TRỮ

Ứng dụng: Lưu trữ năng lượng 
từ hệ thống năng lượng mặt 
trời, khai thác và sử dụng tối đa 
năng lượng từ hệ thống. Mang 
lại hiệu quả kinh tế cao và chủ 
động nguồn điện. Giải pháp đáp 
ứng nhu cầu của cả hộ dân, hộ 
thương mại và công nghiệp với 
quy mô lưu trữ lớn.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Cung cấp các Giải pháp & Sản phẩm Năng Lượng
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Cung cấp các Giải pháp & Sản phẩm Năng Lượng

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ SẠCH & 
THÔNG MINH

Ứng dụng: thay thế đèn đường & đèn đô 
thị truyền thống bằng đèn năng lượng mặt 
trời, với các ưu điểm như tiết kiệm chi phí 
đầu tư hạ tầng dây dẫn, không tốn chi phí 
sử dụng điện hàng tháng, tích hợp nhiều 
tính năng thông minh như cảm biến chuyển 
động để thay đổi độ sáng, tự động bật tắt 
theo lịch trình, có thể tích hợp IoT để theo 
dõi và quản lý hệ thống từ xa.

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG DI ĐỘNG

Ứng dụng: dùng để lưu trữ điện để sử dụng cho các thiết bị cần 
thiết trong đời sống khi không có nguồn điện. Dánh cho các nhu 
cầu như gia đình, cắm trại, pinic, mobihome…với các ưu điểm như 
nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, có thể sạc lại từ nguồn điện 220V, 
từ tấm pin năng lượng mặt trời hay từ điện DC 12V trên xe oto.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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GIẢI PHÁP GIÁM SÁT & TỐI ƯU 

NĂNG LƯỢNG

Ứng dụng: cho các nhà máy, 

giám sát và quản lý nhằm sử 

dụng hiệu quả nguồn năng 

lượng, hạn chế về mức thấp 

nhất các tổn thất và lãng phí, 

tái sử dụng một cách tối ưu và 

sử dụng các nguồn năng lượng 

mới, năng lượng tái tạo.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Cung cấp các Giải pháp & Sản phẩm Năng Lượng

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG ESCO

Cung cấp cho khách hàng những 
mô hình năng lượng phù hợp 
(hợp tác đầu tư chia sẻ lợi nhuận, 
hỗ trợ vay vốn, hợp đồng mua 
bán năng lượng), mang lại  hiệu 
quả kinh tế cao và bền vững cho 
khách hàng. 
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SẢN PHẨM PHÂN PHỐI

Biến tần 
NLMT: On-grid 
Inverter, Off-
grid Inverter, 

Hybrid-inverter

Năng lượng 
gió: Wind 

turbine, Charge 
Controller, Wind 

Inverter

Bộ lư trữ điện di 
động

Máy phát điện 
NLMT

Đèn đường 
NLMT: Street 
light, Flood 

Light.

Thiết bị do lường 
& giám sát năng 
lượng: nhiệt độ, 

áp suất, lưu lượng, 
năng lượng.

Biến tần bơm 
NLMT

Battery Lưu 
Trữ: Lead-Acid 
battery, Lithium 

(LiFePO4) 
battery

Bộ điều khiển 
sạc NLMT & 

Biến tần

Tấm pin NLMT
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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TỔNG THẦU EPC CÁC DỰ ÁN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Đến hết 2020 INS ENERGY đã thiết kế và 
thi công trên 100 dự án lớn nhỏ, tổng công 
suất 5MWp. Với đội ngũ nhân sự chuyên 
môn cao và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi 
có thể thực hiện cùng lúc 03 dự án lớn, ở 
tất cả loại hình Solar khác nhau như Solar 
Farm, Solar Rooftop, Hệ thống Solar kết 
hợp lưu trữ năng lượng ESS…

Chúng tôi còn hợp tác với các Công ty 
phát triển dự án Điện Năng Lượng Mặt 
Trời/ các quỹ đầu tư để thực hiện các dự 
án đầu tư 100% hệ thống điện mặt trời trên 
các mái nhà xưởng và bán điện xuống với 
giá ưu đãi cho chính nhà xưởng sử dụng. 
Hình thức đầu tư này đã và đang mang lại 
nhiều lợi ích to lớn về mặt kinh tế cho cả 
chủ nhà xưởng và công ty đầu tư.
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HỢP TÁC BỀN VỮNG CÙNG ĐẠI LÝ

Hỗ trợ toàn diện cho Đại Lý bắt đầu từ con số 0:
• Nguồn hàng chất lượng, giá cả phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường
• Nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, hỗ trợ nhân viên phát triển thị trường
• Đào tạo toàn diện về sản phẩm, kỹ thuật, thiết kế, thi công lắp đặt…
• Hỗ trợ marketing, giới thiệu khách hàng ở khu vực của Đại Lý
• Chính sách dịch vụ sau bán hàng, bảo hành, đổi trả sản phẩm nhanh chóng và linh hoạt. 

HỢP TÁC VỚI INS ENERGY - CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

• Đối tác chiến lược của và ủy quyền phân phối của các 
hang sản xuất thiết bị năng lượng hàng đầu thế giới

• Đội ngũ kỹ thuật giàu chuyên môn & kinh nghiệm sẵn 
sàng tư vấn, hỗ trợ, thiết kế các giải pháp phù hợp với nhu 
cầu của khách hàng, giúp các đại lý & đối tác lắp đặt tối ưu 
giá thành hệ thống, nâng cao khả năng chốt đơn với người 
dùng cuối

• Chính sách giá, thanh toán, công nợ ưu đãi cho các Đại lý 
& đối tác thân thiết, hợp tác lâu dài

SAO LẠI CHỌN INS ENERGY?
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info@ insenergy.vn028 3535 0443

Số 25, Đường 47, Khu phố 3, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

www.insenergy.vn


