Đại lý tại Hà Nội (CÔNG TY CP LIÊN DOANH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT)
Địa chỉ: 620 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Liên hệ: 098.8069.893 Ms.Linh

CONECO

Cung cấp các dòng xe ép chở rác,
xe hút chất thải, xe téc, xe quét đường,..

Hà Nội

Văn phòng đại diện tại Hà Nội (SHOWROOM)
Địa chỉ: Chân cầu vượt Thanh Trì, Cổ Bi
Gia Lâm, TP.Hà Nội
Liên hệ: 090.6106.368 Mr.Huynh

TỔNG CÔNG TY CONECO

CONECO

Nhà máy sản xuất xe ô tô CONECO
Địa chỉ: Lô B3 đường Bùi Viện,
KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Liên hệ: 098.5340.886 Ms.Thanh

Hoàng Sa

CONECO

CATALOGUE

Văn phòng đại diện tại HCM (SHOWROOM)
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà GOLDENKING, số 15 Nguyễn Lương Bằng
Trần Phú, Q7, TP.HCM
Liên hệ: 096.5947.851 Mr.Bình

TP HCM

CONECO

Đại lý tại HCM (CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG PHÚC)
Địa chỉ: 28/1 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Thới An, Q12, TP.HCM
Liên hệ: 097.7352.688 Mr. Tú

Trường Sa

Thân thiện môi trường
Đẳng cấp vượt trội

Kính gửi: Quý khách hàng, quý đối tác !
Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, tôi xin gửi đến Quý Khách hàng,
Quý đối tác lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và cám ơn sự gắn bó, hợp
tác của Quý Khách hàng, Quý đối tác trong suốt thời gian qua.
Tổng công ty Coneco thành lập ngày 23/9/1999, Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu
của Tổng công ty Coneco là:
- Sản xuất lắp ráp các loại xe ô tô Hino, Hyundai, DongFeng,Isuzu.
- Cung cấp máy móc, thiết bị máy công trình của các hãng:
Komatsu, Kobelco, Hitachi, Tamrock, Kawasaki, Hyundai…
- Sản xuất, lắp đặt dây chuyền nghiền đá của các hãng: Kobelco, Kawasaki…

CONECO

CÁC MẪU XE

CHUYÊN DỤNG

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay mạng lưới hoạt động
của Tổng công ty CONECO đã được phân bố rộng khắp các tỉnh thành trong
cả nước
Trước những cơ hội và thách thức của quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế
quốc tế, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty quyết định xây dựng tầm
nhìn và diện mạo mới nhằm phát triển Tổng công ty CONECO thành một
thương hiệu hàng đầu về sản xuất ô tô chuyên dụng phục vụ môi trường
CONECO vươn tầm với tới các châu lục là đơn vị cung cấp phụ tùng và thiết bị
xe môi trường tiên tiến, chất lượng, hiệu quả với SOLOGAN:

Xe quét đường tưới cây

Xe cuốn ép rác

Thân thiện môi trường – Đẳng cấp vượt trội

VÌ
MỘT
MÔI TRƯỜNG
TƯƠI ĐẸP

Trước những cơ hội và thách thức của quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế
quốc tế, Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty quyết định xây dựng tầm
nhìn và diện mạo mới nhằm phát triển Tổng công ty Coneco thành một tập
đoàn đa dạng hoá các sản phẩm như sản xuất ô tô, sản xuất giấy và bao bì,
sản xuất vật liệu xây dựng và cung cấp máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ
cho các ngành giao thông vận tải, xây dựng và khai thác..
Với những nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, Tổng công ty Coneco
chúng tôi rất vui mừng và tự hào ghi nhận những thành quả vượt bậc sau
20 năm hoạt động, chúng tôi càng vui mừng và tự hào hơn khi Tổng công ty
Coneco đã trở thành một thương hiệu được khách hàng tin tưởng. Với mục
tiêu phát triển bền vững, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra thị trường những sản
phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất làm hài lòng đa số người tiêu dùng
trong nước cũng như ngoài nước. Nhằm hướng tới mục tiêu Chất lượng,
Hiệu quả, Uy tín, đúng như ý nghĩa đặt ra của Tổng công tyConeco, tạo dựng
niềm tin lâu dài đối với tất cả khách hàng.

Xe hooklift

Xe hút chất thải

Chúc Quý khách hàng, Quý đối tác sức khỏe và thành đạt
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý vị.
TỔNG CÔNG TY CONECO

Xe cuốn ép rác nhập khẩu

Xe thông cống

