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Everlasting + Paradigm

‘EVERDIGM’ truyền tải thông điệp rằng chúng tôi hướng tới sự
tiên phong trong thị trường thiết bị xây dựng thông qua việc

không ngừng nghiên cứu và phát triển

1. EVERDIGM là gì?
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HYUNDAI
LIVART

HYUNDAI
GREEN FOOD

HYUNDAI
L&C

HYUNDAI
HCN

Chúng tôi hướng tới một hệ sinh thái kinh doanh rộng mở thông qua việc cộng
hưởng đa ngành nghề giữa các công ty thành viên trong tập đoàn

HYUNDAI 
DEPARTMENT 

STORE GROUP

2. HYUNDAI DEPARTMENT STORE GROUP 
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3. Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử

Thành lập
Hanwoo TNC

Bắt đầu mảng
phụ kiện chuyên

dụng

Bắt đầu mảng
máy bơm bê

tông

Bắt đầu mảng
cẩu tháp

- Thành lập chi nhánh
Trung Quốc
- Lên sàn thị trường
chứng khoán KOSDAQ

Thành lập chi 
nhánh tại
Mông Cổ

Sáp nhập vào tập
đoàn Hyundai 

Department Store

Dự án Quỹ Hợp
tác phát triển

kinh tế ở 
Madagascar

Dự án Quỹ Hợp
tác phát triển
kinh tế ở Việt

Nam

Bắt đầu mảng
thiết bị phục vụ

quân sự

- Được bình chọn là công ty
có văn hóa quản lý lao động
tốt nhất
- Được khen thưởng của Thủ
tưởng Chính phủ góp phần
cho sự phát triển công nghiệp

Khen thưởng
của Chủ tịch

nước

Đổi tên công ty
thành “HYUNDAI 

EVERDIGM”

Tổng doanh thu (Triệu đô) Dải sản phẩm Nhân sự Chi nhánh nước ngoài Mạng lưới phân phối toàn cầu

Ngày nay

Năm 2020
Khoảng 240 models trong
mảng xây dựng, khai thác

mỏ và cứu hộ
Năm 2020 Mông Cổ, Trung Quốc

Mỹ, Bỉ

Nhà phân phối
khắp thế giới 4

Bắt đầu mảng
xe chữa cháy

Đổi tên công ty
thành “EVERDIGM”

Đạt giải thưởng xuất
khẩu 100 triệu đô

Bắt đầu mảng thiết bị
phụ kiện khoan đá và

máy phát điện

Hợp tác có giấy phép
chuyển giao công nghệ với

Putz (Germany) 



Hợp tác kinh tếKỹ thuật cầu đườngThiết bị
công nghiệp nặng Nhập khẩu thiết bịPhụ tùng và dịch vụ

HYUNDAI EVERDIGM là đơn vị duy nhất tại Hàn Quốc cung cấp giải pháp toàn diện

trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật cầu đường, khai thác mỏ đá, chữa cháy và cứu hộ

4. Lĩnh vực kinh doanh
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Cứu hộKhai thác mỏ Quân sựMáy móc xây dựng

Chúng tôi cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho kỹ thuật dân dụng và

các hạ tầng khác trong xây dựng

5. Thiết bị công nghiệp nặng
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Thiết bị xây dựng của

HYUNDAI EVERDIGM được

công nhận là sản phẩm đạt chất

lượng tốt nhất trong lĩnh vực

xây dựng hạ tầng và phát triển

đô thị

Thiết bị xây dựng và tháo dỡ
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5. Thiết bị công nghiệp nặng – Máy xây dựng



§ Búa thủy lực / Hàm nghiền / Bộ đầm nén / Khớp nối nhanh / Bộ kẹp
Phụ kiện chuyên dụng

5. Thiết bị công nghiệp nặng – Máy móc xây dựng
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§ Bơm bê tông cần / Bơm bê tông tĩnh / Bơm bê tông tự hành / Cần phân phối bê tông

Thiết bị bê tông

5. Thiết bị công nghiệp nặng – Máy móc xây dựng
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§ Cẩu tháp đầu búa / Cẩu tháp đỉnh phẳng / Cẩu tháp gật gù
Cẩu tháp

5. Thiết bị công nghiệp nặng – Máy móc xây dựng
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§ Máy phát điện sử dụng động cơ Cummins, Doosan, MTU, Perkins
Máy phát điện

5. Thiết bị công nghiệp nặng – Máy móc xây dựng
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HYUNDAI EVERDIGM tăng

trưởng xếp hạng toàn cầu nhờ

vào việc tối đa hóa hiệu suất, 

thông qua sự phát triển vượt trội

của dòng máy khoan bánh xích, 

và thiết kế cải tiến thân thiện với

người dùng

Thiết bị khai thác mỏ
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5. Thiết bị công nghiệp nặng – Khai thác mỏ



§ Máy khoan đá đập đỉnh / Máy khoan đá đập đáy
Máy khoan đá (nổ mìn)
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5. Thiết bị công nghiệp nặng – Khai thác mỏ



§ Máy khoan rút lõi / Máy khoan đa dụng
Máy khoan thăm dò
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5. Thiết bị công nghiệp nặng – Khai thác mỏ



§ Búa máy khoan đập đáy / DTH Bit / THD Bit / Ring Bit
Phụ tùng khoan đá

15

5. Thiết bị công nghiệp nặng – Khai thác mỏ



HYUNDAI EVERDIGM được công

nhận là cộng sự lý tưởng ở những

vùng thiên tai nguy hiểm, cung cấp

công nghệ chữa cháy tiên tiến ở 

nhiều quốc gia trên thế giới

Xe cứu hỏa

§ Xe thang cứu hộ
§ Xe nâng cứu hộ
§ Xe tháp nước
§ Xe bơm bọt và nước
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5. Thiết bị công nghiệp nặng – Xe cứu hộ



Năm 2018, HYUNDAI EVERDIGM đã

tạo ra sự đột phá vào mảng phương

tiện quân sự, dựa trên nền tảng thiết

kế và sản xuất xe chữa cháy

Nền tảng kỹ thuật này là lợi thế tuyệt

đối để phát triển thiết bị phục vụ quân

sự

Xe quân sự

§ Xe quân sự 2 cầu 4WD
§ Nhà máy phát điện di động quân sự
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5. Thiết bị công nghiệp nặng – Xe quân sự



HYUNDAI EVERDIGM đã chứng minh 

khả năng của mình như Hợp tác dự

án toàn cầu thông qua nhiều dự án

EDCF ở nhiều quốc gia. 

Viện trợ phát triển chính thức

§ 2017 Quỹ EDCF Việt Nam
§ 2016 Quỹ EDCF Madagascar

* EDCF: Quỹ hợp tác phát triển kinh tế
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6. Hợp tác kinh tế



7. Mạng lưới kết nối toàn cầu

Bắc và Nam Mỹ

17quốc gia

Trung Đông và châu Phi

17quốc gia

Châu Á và châu Đại dương

21quốc gia

Châu Âu và Cộng

đồng các QG độc lập

17quốc gia

HYUNDAI EVERDIGM có 140 nhà phân phối ở 90 quốc gia, và 4 chi nhánh ở 

nước ngoài, là động lực thúc đẩy sự toàn cầu hóa của công ty
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Seoul

Yangsan

HANKOOK TOWER CRANE

§ Nghiên cứu và phát triển
Jincheon (HQ)
§ Nhà máy sản xuất / Dịch vụ / Kinh doanh / 
Nghiên cứu và phát triển

§ Sản xuất cẩu tháp / Dịch vụ

§ Dịch vụ

Cheonan
§ Kinh doanh thiết bị đã qua sử dụng
§ Công trình kỹ thuật dân dụng

Wanju
§ Phụ kiện khoan đá

7. Mạng lưới kết nối trong nước
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Dịch vụ sau bán hàng toàn diện của HYUNDAI EVERDIGM dựa vào triết lý chủ đạo là sự hài
lòng của khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng tối đa để mang đến dịch vụ nhanh chóng và thuận

tiện nhất cho khách hàng cảm thấy thực sự hài lòng

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho nhà phân phối

và chủ đầu tư

Dịch vụ phụ tùng
Giao phụ tùng nhanh chóng và chất lượng tốt nhất đến

công trường

Evercare
Các sản phẩm được tối ưu hóa bằng các dịch vụ bảo trì

bảo dưỡng thường xuyên
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8. Dịch vụ bán hang toàn diện



9. Nghiên cứu và phát triển

HYUNDAI EVERDIGM đang đầu tư liên tục vào R&D để đẩy mạnh sự cạnh tranh cho sản phẩm. Với
trung tâm R&D tại trụ sở chính, tọa lạc tại Seoul, chúng tôi không ngừng tập trung vào cải tiến phát

triển, thiết kế sản phẩm mới, và thử nghiệm kỹ thuật mới

Sáng chế và Nghiên cứu & Phát triển

Trong nước Nước ngoài

TổngBằng
sáng
chế

Utility 
Model

Bằng
thiết kế

Nhãn
hiệu

Bằng
sáng
chế

Nhãn
hiệu

59 9 83 29 20 32 232
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10. Sản phẩm của chúng tôi trên thế giới
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Xin cảm ơn! 

) 1900 63 63 41
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