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THÔNG TIN GIỚI THIỆU 

Oka Foods, công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng 
thủy sản, với quan điểm về tiếp cận thị trường đó là 
“những gì khách hàng hiện đang tìm kiếm” đồng 
thời tich hợp 4 chức năng “tiếp thị”, “sản xuất”, 
“kho bãi”, và  “hậu cần” cho giải pháp trọn vẹn.  

Oka Foods là ai? 

Tháng 08, 2019 

SINCE 1975 

Oka không chỉ chuyên về cá! 
Oka vì mọi người 
Oka là phát triển bền vững 

Oka luôn hướng về tương lai 
Oka thể hiện sự cam kết 

Oka vì trách nhiệm xã hội 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM OKA  

Hương vị của hạnh phúc! 



3 

Chúng tôi cũng đang triển khai mở rộng mảng kinh doanh bán hàng. Ngoài ra, chúng tôi tiếp 
tục tìm hiểu và phát triển thêm bằng cách hướng tất cả nhân viên theo quan điểm chung của 
các đối tác về dịch vụ. Qua đó, chúng tôi cùng với các đối tác sẽ hài lòng hơn cũng như tăng 
cường sự hợp tác chặt chẽ trong công việc.  
Oka Foods luôn luôn mong muốn điều đó và chắc chắn rằng những hoạt động như vậy đều 
nhằm hướng đến sự đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng và đó là lý do tồn tại của 
công ty chúng tôi, công ty Oka Foods.  

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ dẫn và khích lệ 
từ mọi người. 

Takayuki Oka 

Chủ tịch Công ty Oka Foods 

Oka Foods– 

Luôn trở nên 
hữu ích đối 
với mọi đối 
tác! 

Triết lý của công ty chúng tôi là “trở nên hữu ích đối với mọi đối tác”. 
Chúng luôn tâm niệm rằng Oka Foods thực sự hiện hữu cũng như đã và 
đang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các đối tác của mình. Vì lẽ đó, 
mong muốn được hỗ trợ cộng đồng và xã hội vì một cuộc sống hanh phúc 
hơn luôn là điều tâm đắc của chúng tôi! 

“ 
Chúng tôi tạo ra 
sản phẩm chất 

lượng với mục tiêu 
tối ưu việc nấu ăn để  
gửi đến những người 
tiêu dùng thân yêu. 
Đồng thời, OkaFoods 
mong muốn tạo ra 
nhiều giá trị hơn nữa 
cho khách hàng và 
nhân viên, đặc biệt là 
giá trị về sức khỏe và 
lối sông lành mạnh.” 

Mr. Takayuki Oka 

Chủ tịch Oka Foods 

Thông điệp của Tổng giám đốc CTY. TNHH 
OKA FOODS 

➔ Lời chào mừng đến các nhà cung cấp nguyên liệu 

Chúng tôi tăng cường hỗ trợ bằng cách đảm bảo hoạt động mua sắm ổn 
định đồng thời tăng giá trị nguyên liệu thô đầu vào thông qua việc phát 
triển sản phẩm mới và sáng tạo thị trường.  
➔ Lời chào mừng đến các nhà máy đối tác 

Dựa trên quan hệ hợp tác ổn định và lâu dài, chúng tôi tăng cường hỗ trợ 
bằng các hoạt động cải thiện môi trường làm việc và hợp tác trong việc 
cải tiến công nghệ và nâng cao năng suất. 
➔ Lời chào mừng đến tất cả các đại lý 
Chúng tôi luôn hỗ trợ bằng cách cung cấp các sản phẩm có giá thành tốt, 
chất lượng cao như một đơn vị sản xuất cũng như hỗ trợ các hoạt động 
bán hàng. 
➔ Lời chào mừng đến người tiêu dùng 
Chúng tôi luôn mong muốn trở thành một nhà phân phối hữu ích qua các 
sản phẩm cùng với thông tin có liên quan nhằm thỏa mãn yêu cầu về chế 
biến của quý vị.  
➔ Lời chào mừng đến tất cả thực khách 
Chúng tôi mong muốn trở nên hữu ích bằng việc đem đến cho quý thực 
khách các món cá ngon nhất để mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi 
thưởng thức và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.  
➔ Lời chào mừng đến tất cả nhân viên 
Chúng tôi luôn hỗ trợ nhân viên thông qua việc bồi dưỡng và trau dồi kỹ 
năng trong mọi hoạt động từ đó mang đến lợi ích cho cả khách hàng 
cũng như đạt được sự thỏa mãn và hạnh phúc hơn trong công việc. 
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Chúng tôi bắt đầu sự 
nghiệp kinh doanh với quan 
điểm phục vụ xuất phát từ 
khách hàng và luôn kiến tạo 
hoạt động kinh doanh theo 
quan điểm này. 
Chúng tôi vận dụng tối đa 
kinh nghiệm, kiến thức và 
thông tin đã được tích lũy cho 
đến nay để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng với tư duy 
của một nhà sản xuất. Đây là 
nội dung cốt lõi trong ý tưởng 
kinh doanh và chúng tôi cũng 
sẽ nắm bắt một cách nhanh 
nhạy những gì khách hàng 
đang kiếm tìm, rắc rối mà họ 
đang gặp phải để đưa ra phải 
pháp giải quyết nhanh chóng.  
Việc tạo ra các cơ hội kinh 

doanh mới không chỉ bó 
buộc trong lĩnh vực kinh 
doanh hiện tại ở góc độ 
thông thường. 
Chúng tôi tin rằng điểm mạnh 
nhất của chúng tôi là kinh 
nghiệm, kiến thức và thông 
tin mà chúng tôi có được qua 
hoạt động. Vì vậy, chúng tôi 
nỗ lực trau dồi các kỹ năng 
cũng như tăng cường huấn 
luyện nhân viên nhằm tạo ra 
các cơ hội mới thông qua việc 
cổ vũ, khuyến khích các sáng 
kiến, các đề xuất của nhân 
viên làm việc trong lĩnh vực 
này để có thể phát triển sản 
phẩm thành công.  
Đối mặt với sự suy giảm 
của nguồn lợi thủy sản 

cùng với việc tích cực mở 
rộng các lĩnh vực nhập 
cảnh mới. 
Chúng tôi luôn lắng nghe nhu 
cầu của khách hàng một các 
chân thành và để đáp ứng 
nhu cầu này, hiện tại chúng 
tôi đã thu mua và thương mại 
hóa các nguồn tài nguyên 
biển vốn chưa được sử dụng 
để làm nguyên liệu trong sản 
xuất thông qua các mạng lưới 
thu của mình. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng đang tham gia vào 
các hoạt động khác nhau, 
như mở rộng khả năng lập kế 
hoạch và phát triển các sản 
phẩm như cung cấp bữa ăn 
công nghiệp và bữa trưa ở 
trường… trong một phạm vi 
rộng hơn. 

Giới thiệu về OkaFoods 
Nhà cung cấp giải pháp thực phẩm chuyên nghiệp! 

Các dịch vụ của công ty luôn vượt trên mong đợi của khách! 

Đặc điểm kinh doanh 

Oka Foods hợp tác với các nhà máy chế biến thủy sản ở Trung 
Quốc, Việt Nam và một nhà máy ở gần Tokyo để đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của thị trường với các hệ thống sản xuất và phân 
phối tập trung. Là một phần trong chiến lược tiếp thị tổng thể, 
chúng tôi đang phát triển dịch vụ hậu cần để hướng đến quản 
lý tập trung các cơ sở chế biến, lưu trữ và phân phối. Và để 
hiện thực hóa, chúng tôi đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của 
khách như gia công hỗn hợp, theo lô nhỏ, giao hàng nhanh 
hoặc đặt hàng theo yêu cầu. 

Triết Lý Hoạt Động Tôn Chỉ Hành Động 

Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng sự tin tưởng của tất cả các đối tác với 
việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trên sự mong đợi bằng  
sự lắng nghe khách hàng với ý thức là chủ sở hữu thương hiệu.  

Hữu ích đối với  
mọi đối tác 

GIỚI THIỆU VỀ CTY THỰC PHẨM OKA  

CTY. TNHH THỰC PHẨM OKA 
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THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY OKA FOODS 

Tên công ty CTY. TNHH THỰC PHẨM OKA 

OKA FOODS CO.,LTD 

Đại diện Tổng giám đốc Takayuki Oka 

Loại hình kinh doanh Phân phối/Buôn bán 

Mô tả hoạt động kinh do-
anh 

Phát triển, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh các sản 
phẩm thủy sản và hàng đông lạnh 

Hợp đồng sản xuất Mô hình OEM 

Trụ sở chính Tsukiji 242 BLDG.6F-7F 2-4-2 Tsukiji Chuo-ku Tokyo, 104
-0045 JAPAN 

Năm thành lập 06-1975 

Doanh số bán hàng mỗi 
năm (ước tính) 

5 triệu USD - 10 triệu USD 

Vốn kinh doanh 40 triệu Yên 

Số lượng nhân viên 40 người (5- 2018) 

Các ngân hàng giao dịch Mitsubishi UFJ Bank, Tsukiji Branch, 9015695 

Các khách hàng tiêu biểu Hisamitsu Department Store, Maruetsu “LINCOS”, 
Marche, Shanghai Takashimaya, Supermarket  
(Shanghai) 

Các đối tác chính Hutech Norin Co. Ltd., Inabata & Co., Ltd., JMAC Japan 

Thành viên các tổ chức Ministry of Health, Labor and Welfare 

Các đối tác và đơn vị kinh 
doanh trực thuộc 

+ Oka Foods Head Office 
+ Oka Food Factory Co., Ltd., in Tokyo, Japan 
+ Oka Food Co., Ltd., in Shanghai, China (Production) 
+ Quang Hieu Foods Co. Ltd., in Danang, Vietnam 

(Production) 
+ Oka  Foods Viet Nam Co. Ltd., in Danang, Vietnam 
+ Hutech Norin Co., Ltd., in Tokyo, Japan (Delivery) 

Trang web và liên kết Website: https://okafoods.jp/brand/ 
Facebook: https://www.facebook.com/OKAFOODS/ 
Instagram: https://www.instagram.com/okafoods/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/Okafoods 

Thông tin liên hệ + Phòng kinh doanh tại Nhật Bản: 03-3543-9515 

+ Phòng kinh doanhtại Việt Nam: 84-98-500-1245   
+ Fax: 81-3-35458948 (đặt hàng) - 03-3545-8982 (mua 

hàng) 
+ Email: info@okafoods.com 

+ Inquiries: https://okafoods.jp/contact/ 

https://okafoods.jp/brand/
https://www.facebook.com/OKAFOODS/
https://www.instagram.com/okafoods/
https://www.youtube.com/channel/Okafoods
mailto:info@okafoods.com
https://okafoods.jp/contact/
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Lịch sử phát triển 

1975 1978 1982 1987 1989 1990 1997 1999 2000 2001 2003

Thành lập Oka 
Foods, Inc 

Tăng vốn lên 
10 triệu yên 

Hợp tác kinh 
doanh với  

Công ty Kitasyo 

Sản xuất mực 
tại Hachinohe 

Tăng vốn 
lên 25 

triệu yên 

Mở nhà máy 
tại Sơn 

Đông, Trung 
Quốc 

Bắt đầu sản xuất tại 
nhà máy Yên Đài, 

Trung Quốc  

Đầu tư vào  
Cty North 

Sales Food  

Hợp tác với 
Hutech Nor-
in Co., Ltd. 
trong bảo 

quản, phân 
phối SP 

Đầu tư vào 
Kitasame Foods 
Co. & hợp nhất 
Kitasyo Foods 

với Funabashi để 
mở rộng kinh 

doanh 

Sản xuất với 
thương hiệu 

riêng tại Trung 
Quốc 

TỪ NĂM 1975 
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2003 2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2018 

Bắt đầu chế 
biến với 

thương hiệu 
riêng tại nhà 
máy ở Việt 

Nam 

Nhận giải thưởng 
của tạp chí thực 

phẩm Nhật Bản cho 
sản phẩm cá nướng 

Tsukiji 

Mở các   cơ 
sở phân 
phối tại 

Kansai & 
Kyushu  

Nhận giải thưởng  
"Processed food 
hit award" cho 

sản phẩm phi lê 
cá từ Nippon 

Food Shimbun  

Khai trương 
công ty kinh do-
anh Oka Foods 
Shanghai Co., 
Trung Quốc 

Bổ nhiệm tân 
chủ tịch 

Okafoods, 
Ông Takayuki 

Oka  

Bắt đầu sản 
xuất tại nhà 
máy Quang 

Hiếu, Việt Nam 

Nhà sáng lập 
Takashi Oka từ 
chức, trở thành 
chủ tịch danh 

dự của 
Okafoods  

Đổi tên Cty 
North Sales 
Food thành 
Oka Food 
Factory  

Hình thành 
Công ty Oka 
Foods Việt 

Nam 

THÔNG TIN CÔNG TY OKA FOODS  

 Tên công ty: Oka Foods Co. Ltd. 
 Tổng giám đốc: Mr. Takayuki Oka 
 Địa chỉ: Tsukiji 242 Bldg.6F-7F 2-4-2 Tsukiji Chuo-ku Tokyo, 104-0045 Japan 
 Điện thoại: 03-3543-9515 (Liên hệ) 
 Số Fax: 03-3545-8948 (Đặt hàng) 03-3545-8982 (Mua hàng) 
 Năm thành lập : Tháng 06-1975 (Showa 50) 
 Vốn hoạt động: 10M JPY 
 Số nhân viên: 40 (May- 2018) 
 Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm 

thủy sản và hàng đông lạnh 

45  

NĂM 
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◼ Nhà máy Thực Phẩm Oka  
• Tên gọi: Oka Foods Factory Co., Ltd. 
• Địa chỉ: Hamachi, Funabashi, Chiba 273-0012 
• Điện thoại: 047-420-0339 - Fax: 047-420-0263 

◼ Công ty Thực phẩm Oka Foods Thượng 
Hải  
• Tên gọi: Oka Food (Shanghai) Co., Ltd. 
• Địa chỉ: 969, Hongqiao Road, Hongqiao Dist., Shang-

hai, China 

• Điện thoại: (+86) 21-3256-1725  

 Công ty Thực phẩm Yên Đài 
Chúng tôi thu mua nguyên liệu thô từ các cơ sở 
đánh bắt trên khắp thế giới sau đó vận chuyển và 
sơ chế chúng. Hệ thống này của chúng tôi nổi 
tiếng về phạm vi và chất lượng hoạt động, nó có 
thể thu mua tất cả các loại cá và được thiết lập 
một hệ thống linh hoạt để có thể xử lý tối thiểu 
10.000 lô. Ngoài việc giảm chi phí và nâng cao 
chất lượng thông qua cải tiến liên tục quá trình 
sản xuất, thì việc sử dụng 3-4 container mỗi tuần 
được vận chuyển liên tục giúp đáp ứng hiệu quả 

các đơn hàng có số lượng nhỏ, đa dạng về chủng 
loại cũng như yêu cầu thời gian giao hàng ngắn 
từ phía khách hàng.  

• Nhân viên: 250 

• Diện tích nhà máy: 3,012m2
 

• Giấy chứng chỉ HACCP (2000)  
• Giấy chứng chỉ EU (2003)  
• Chứng chỉ ISO9000 

Kiểm soát chất lượng hải sản 

Quản lý nhiệt độ rất khâu quan trọng trong hoạt 
động chế biến hải sản. Tại nhà máy, chúng tôi 
luôn đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm 
soát chặt chẽ nhiệt độ từ khâu giao nguyên liệu 
thô đến vận chuyển sản phẩm. Sản phẩm được 
kiểm tra vi sinh trong từng lô sản xuất tại phòng 
kiểm tra chất lượng đồng thời việc kiểm tra hóa lý 
được thực hiện khi cần thiết để đảm bảo an toàn 
trước khi vận chuyển. 
Từ năm 2012, chúng tôi cũng đã mời các chuyên 
gia tư vấn bên ngoài đồng thời tiến hành các hoạt 

động cải tiến nhằm làm giảm khiếu nại liên quan 
đến chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, đối với việc 
kiểm soát xương cá còn sót còn lại luôn được 
khách hàng quan tâm, chúng tôi không những  đã 
giảm đáng kể tỷ lệ xương còn sót lại mà còn tăng 
cường chất lượng công việc của nhân viên tại 
nhà máy thông qua việc tổ chức thường xuyên 
các hoạt động nâng cao nhận thức và cải tiến quy 
trình. Do đó, nhận thức luôn được cải thiện tốt 
hơn. Bằng cách thực hiện việc kiểm soát chất 
lượng xuyên suốt và đều đặn mỗi ngày, mục tiêu 
của chúng tôi là ngày càng hoàn thiện hơn tại mỗi 
một công đoạn sản xuất, chế biến tại nhà máy. 

◼ Thiết bị chính 
• Tủ đông dạng ống  
• Tủ đông tiếp xúc 
• Máy cắt center-cut 
• Máy đóng gói chân không 
• Máy dò kim loại 
• Máy kiểm tra tia X 

◼ Sản phẩm chính 
• Sản phẩm chế biến đã loại bỏ xương 
• Sản phẩm ngâm, ướp gia vị (ngâm muối, 

dấm, phủ bột, vv)  
• Cá hấp thành phẩm  
• Cá nướng thành phẩm 

Chi nhánh công ty 

Đối tác 
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Công ty TNHH Thực phẩm Quang Hiếu có trụ sở tại Tp. Đà Nẵng, 
miền Trung Việt Nam, được thành lập vào tháng 9/2013 hoạt động 
như một nhà máy chuyên chế biến cá cho công ty Oka Foods. Với 
việc tổ chức dựa trên sự "Phát triển của nhân viên thông qua các 
hoạt động cải thiện môi trường", chúng tôi đã đạt được nguồn cung 
ổn định với các sản phẩm chất lượng cao và an toàn cùng với chi phí 
thấp.  
Chúng tôi có hệ thống kho lạnh có khả năng duy trì nhiệt độ âm 25°C 
duy nhất ở miền trung Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng 
một hệ thống cung cấp và xử lý nước thải hoạt động ổn định đảm 
bảo công tác quản lý môi trường, trang bị máy phát điện dự phòng, 
bể nước đã qua xử lý, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để kiểm 
soát và đảm bảo công tác quản lý rủi ro. 

◼ Thiết bị chính 

• Tủ đông dạng ống  
• Tủ đông tiếp xúc  
• Máy làm lạnh chất lỏng (Re-Joyce)  
• Máy center-cut (Tsunezawa)  
• Máy sấy phản lực ( Fujimak )  
• Máy đóng gói chân không  
• Máy dò kim loại 
• Máy kiểm tra tia X 

◼ Sản phẩm chính 

• Thành phẩm phi-lê không 
xương 

• Thành phẩm cá ngâm 
• Thành phẩm cá nướng 
• Chế biến nguyên liệu Sushi 

Nhà Máy Thực Phẩm Oka 

Nhà máy có trụ sở tại khu phức hợp đông lạnh ở Tp. Funabashi, 
tỉnh Chiba, là một đơn vị thành viên của Công ty Thực phẩm Oka 
Foods. Dễ dàng di chuyển đến trung tâm Tokyo, nên nhà máy đảm 
bảo rất tốt các hoạt động phân phối, lưu kho và thông tin. Từ hơn 
400 loại cá, chúng tôi sản xuất theo đơn đặt hàng, chế biến cá phi 
lê, ướp gia vị và tẩm bột theo mọi yêu cầu của khách hàng. Một hệ 
thống quản lý đơn đặt hàng trực tuyến đã được xây dựng nhằm 
đáp ứng mọi đơn hàng "số lượng nhỏ, đa dạng và giao hàng 
nhanh" từ phía khách hàng. 

• Nhân viên: 14 

• Diện tích: 719m2
 

• Địa chỉ: 3-1-3 Hamachi, Funabashi, Chiba 273-0012, Japan 

• Điện thoại: 047-420-0339 

◼ Hoạt động kiểm soát chất 
lượng 

Nhà máy được bố trí trong một 
khu lạnh tại tầng hai của Công 
ty TNHH phân phối thủy sản 
Kyodo ở Funabashi, Chiba. Do 
môi trường lạnh hoàn toàn, 
không có cửa sổ bên trong nhà 
máy nên không có bất kỳ lo 

ngại nào về côn trùng có cánh 
và đây chính là điều kiện tốt 
nhất để đảm bảo chất lượng 
sản phẩm, chẳng hạn như việc 
kiểm soát nhiệt độ ổn định suốt 
24 giờ một ngày, 365 ngày mỗi 
năm.  
Sàn nhà xưởng hoàn toàn khô 
ráo. Nó hoàn toàn đảm bảo một 

môi trường vệ sinh do vi khuẩn 
khó lây lan và không có nước 
văng lên. Ngoài ra, chúng tôi 
còn tiến hành kiểm tra giám sát 
phòng chống côn trùng và sâu 
bướm (hàng tháng) bởi một đối 
tác thứ ba được chỉ định 

.  

◼ Thiết bị chính 

• Máy đóng gói chân không 

• Tủ đông nhanh 

• Máy dò kim loại 
• Máy giặt  
• Máy tiệt trùng  
• Máy in nhãn 

• Máy đọc mã vạch 

◼ Sản phẩm chính 

• Thành phẩm phi lê  
• Thành phẩm ướp gia vị 
• Thành phẩm nướng 

CTy. TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu http://quanghieufoods.com.vn/  

◼ Năng lực: 
• Nhân viên: 300 

• Diện tích sản xuất: 8,080 m2  
• Giấy chứng nhậnISO 9001 (2014), ISO 

22000 (2014), HACCP 

http://quanghieufoods.com.vn/
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Cty. TNHH Thực Phẩm Oka Thượng Hải 
Chúng tôi đã thành lập công ty con, Công ty TNHH Thực phẩm Oka  
tại Thượng Hải vào tháng 12/2011 để đáp ứng thị trường Trung Quốc 
đang phát triển và mở rộng. Với trụ sở đóng tại Tp. Thượng Hải, 
chúng tôi kết nối thế giới với thị trường Trung Quốc và Nhật Bản để 
mở rộng các hoạt động kinh doanh mới.  

Giới thiệu hoạt động kinh doanh 

Sản phẩm được sản xuất tại Cty Thực phẩm Yên Đài (Sơn Đông), là 
nhà máy chuyên cung cấp các sản phẩm cho người nước ngoài ở 
Trung Quốc và Nhật Bản qua các cửa hàng bách hóa ở Thượng Hải, 
các siêu thị Nhật Bản và siêu thị lớn tại địa phương. Món ăn Tsukiji 
Shokutei (Tsukiji Grill Tei), là một món ăn 
phổ biến mà bạn có thể dễ dàng thưởng 
thức hương vị của Nhật Bản.  
Trong tương lai, sẽ phát triển kênh bán hàng 
trực tuyến vốn đang phát triển rất mạnh ở 
Trung Quốc nhằm mở rộng kinh doanh cũng 
như phát triển nhiều sản phẩm phù hợp với 
thị hiếu của người dân Trung Quốc. Chúng 
tôi tiếp tục kiện toàn hoạt động tiếp thị và 
cùng với lãnh đạo Oka Foods mở rộng hoạt 
động bán hàng trên khắp Trung Quốc. 

◼ Các sản phẩm 

• Phi lê không xương 

• Sản phẩm ướp gia vị 
• Cá nướng không xương 

◼ Đại lý 

• Bách hóa Hisamitsu 
(Thượng Hải)  

• Maruetsu LINCOS 
(Thượng Hải)  

• Marche (Thượng Hải) 
• Thượng Hải Ta-

kashimaya 

• Siêu thị thành phố 
(Thượng Hải) 

Công ty TNHH Hutech Norin 

◼ Hoạt động chế biến và công tác hậu cần 

Kể từ khi thành lập từ năm 1953, Hutech Norin đã cung cấp một hệ thống hậu cần 
chất lượng cao với chi phí thấp. Hiện tại, đây là một đơn vị chuyên về hậu cần, 
thực hiện các dịch vụ hậu cần thế hệ mới theo hướng phân loại trực tuyến và tự 
động hóa. Công ty cũng tạo dựng được danh tiếng trong việc quản lý nhiệt độ tùy 
chọn và tự hào với việc sở hữu một hệ thống giao hàng rộng khắp trong cả nước..  

◼ Hợp tác kinh doanh với Oka Foods 

Từ hoạt động lưu trữ đến phân phối và giao hàng, đối tác Hutech Norin Co., Ltd. đã 
thành lập một kho dành riêng cho sản phẩm của Oka Foods để thực hiện việc quản 
lý một cách toàn diện. Đối với các sản phẩm từ các nhà máy chuyên dụng ở Trung Quốc và Việt Nam 
cũng như tại Nhật Bản, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý tập trung tương tự để đảm bảo 
việc giao hàng đáng tin cậy. Ngoài ra, thông qua triển khai ứng dung công nghệ thông tin hiện đại 
theo hình thức trực tuyến, chúng tôi cũng quản lý rất cụ thể ngày hết hạn của mỗi lô hàng, quản lý 
hàng tồn cũng như quản lý theo lô, đảm bảo phân phối đúng số lượng sản phẩm cần thiết cho khách. 

◼ Cơ sở hậu cần 

• Chi nhánh Hutech Norin Tokyo Rinkai (Tp. Kawasa-
ki, tỉnh Kanagawa)  

• Chi nhánh Hutech Norin Kansai (Tp. Takaishi, Tỉnh 
Osaka)  

• Chi nhánh Hutech Norin Kyushu (Tp. Fukuoka City, 
tỉnh Fukuoka) 

http://www.okafoods.com.cn  

http://www.hutechnorin.co.jp/ 

http://www.okafoods.com.cn
http://www.hutechnorin.co.jp/
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◼ Như thế nào là Cải Thiện Môi 
Trường? 

Tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường 
đang được nhiều kinh tế gia từ đông sang tây 
nhấn mạnh, kể cả Konosuke Matsushita một “bậc 
thầy về quản lý”. Có lẽ mọi người đều biết rõ 
rằng qua việc thực hiện một cách xuyên suốt, sẽ 
có thể cải thiện các năng lực khác nhau của đội 
ngũ nhân viên. 

Gần đây, ngày càng có nhiều công ty thực hiện 
các hoạt động cải thiện môi trường. Đó không chỉ 
là công việc dọn dẹp và làm sạch môi trường làm 
việc mà còn bao hàm trong đó một khái niệm 
sâu, rộng hơn. 
 

Ví dụ, công ty Oka Foods nổi tiếng với các các 
hoạt động cải thiện môi trường thường xuyên qua 
việc định hình một chuỗi các hoạt động lau chùi 
có kỷ luật, sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn và vệ sinh 
một cách kỹ lưỡng từ quan điểm của khách hàng. 
Chúng tôi muốn trích dẫn kế hoạch của công ty 
như sau “Cải thiện môi trường là văn hóa của 
công ty và không chỉ là làm sạch. Mục đích của 
nó là sự chuẩn bị môi trường cho các hoạt động 
bảo trì môi trường được bắt đầu vào khoảng 
8h35 sau cuộc họp buổi sáng và sẽ kéo dài đến 
9h sáng. Theo quy định, mỗi nhân viên đều thực 
hiện hàng ngày và cơ bản sẽ không có công việc 
nào khác ngoài các công việc cải thiện môi 
trường đang được thực hiện. Trong cải thiện môi 
trường, chúng ta cần phải suy nghĩ thấu đáo về 
cả cách thức và việc thực hành cải thiện môi 
trường. Ngoài ra, công ty tiến hành dọn dẹp sạch 
sẽ các khu vực xung quanh, bên ngoài khuôn 
viên mỗi tháng một lần trong khoảng 30 phút. 

Cải thiện môi trường không chỉ là làm sạch mà 
còn bao gồm cả loại bỏ các vật dụng không cần 
thiết các dạng như hàng hóa, đồ dùng, thư tín, dữ 
liệu sau đó sắp xếp chúng, khuyến khích cách 
thức “3 cố định” (bao gồm vị trí cố định, đầu mục 
cố định, không thay đổi), chào hỏi lịch sự, đảm 
bảo giờ giấc làm việc… 

Rõ ràng là nơi được làm sạch chắc 
chắn sẽ đẹp hơn hay nói cách khác, 
bất cứ ai cũng có thể cảm nhận 
được sự thay đổi rõ rệt thông qua 
hoạt động vệ sịnh với khẩu hiệu 
“chúng tôi có thể vệ sinh”. Đó là một 
sự thay đổi có thể được trải nghiệm 
ngay lập tức với cả những người dù 

không thể tạo ra những thay đổi lớn 
lao ví dụ như đổi mới, cải cách tổ 
chức. Hơn nữa, việc này có kết quả 
ngay và là hệ quả của niềm vui hay 
nói cách khác, hoạt động cải thiện 
môi trường là một cơ chế để tích lũy 
những kinh nghiệm từ các thành 
công nhỏ hơn gộp lại. 

 
Hoạt Động Cải Thiện Môi Trường 

◼ Mục tiêu của hoạt động cải thiện môi trường 

+ Kinh nghiệm lớn từ các thành công nhỏ 
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+Hiểu được tầm quan trọng của sự thay 
đổi. Sẽ không có nhiều người cảm thấy miễn 
cưỡng khi đánh răng. Nên theo đó, nếu chúng ta 
tiến hành việc dọn dẹp mỗi ngày thì công việc này 
sẽ trở nên phổ biến hơn. Người công nhân hiểu 
được sức ảnh hưởng của thói quen lên công việc 
và đang hướng khả năng chống lại sự thay đổi 
qua việc trải nghiệm sự thay đổi tích cực bằng các 
thói quen mới đó là dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp 
mỗi ngày. 

+ Cải thiện kỹ năng cơ bản của nhân viên 

Hoạt động cải thiện môi trường sẽ không tạo ra 
kết quả nếu không có thái độ tích cực. Chỉ khi nào 
bạn cố gắng tạo ra kết quả thì bạn mới có khả 
năng nhận ra, cải thiện và làm việc với các đồng 
nghiệp. Chúng tôi tin rằng một công ty tốt sẽ hình 
thành với đội ngũ lãnh đạo có ý tưởng và chiến 
lược đúng đắn cùng những kỹ năng cơ bản như 
vậy. Chúng tôi muốn giúp nhân viên trở nên giá trị 
hơn bằng cách trưởng thành lên mỗi ngày. 

“Mục tiêu hoạt động cải thiện 
môi trường đa phần đã đạt 
được các thành công nhưng 
chúng cũng có những tác dụng 
phụ. Khi tôi được bổ nhiệm làm 
chủ tịch, không có ngày nào mà 
không có việc tồn tệ xảy đến và 
thậm chí không có nếp nhăn 
giữa lông mày. Không có lý do 
nào để có được thông tin từ 
nhân viên ở một vị chủ tịch khó 
chịu đến vậy. Đặc biệt là thông 
tin xấu.  
Do đó, không có nhiều giao tiếp 
với nhân viên. Khi tôi bắt đầu cải 

thiện môi trường, tôi đã nhận 
được sự phản đối từ bên trong 
và bên ngoài công ty, nói rằng, 

tôi không thể kiếm được lợi 
nhuận ngay cả khi tôi làm điều 
đó, hoặc chẳng hạn chủ tịch 
muốn gì khi làm điều này?  
Tuy nhiên, bằng cách chủ động 

cải thiện môi trường, nhân viên 
dần trở nên ổn định hơn và 
cùng với đó, họ đã có thể suy 
nghĩ và hành động một cách độc 
lập.  
Tôi đã trở nên tốt đẹp hơn trong 
ánh mắt của họ mà không cần 
phải nói gì cả. Do đó, theo thời 
gian nếp nhăn giữa lông mày 
cũng giảm xuống cùng với nhiều 
thông tin khác nhau đã được thu 
thập cả bên trong lẫn bên ngoài 
công ty và xu hướng này đang 
trở nên mạnh mẽ hơn qua từng 
năm.” (Chủ tịch Oka Foods) 

◼  Khởi đầu tuyệt vời cho hoạt động cải thiện môi trường 

“Đầu tiên, tôi không thể 
cải tổ mọi thứ trừ khi tất 
cả nhân viên phản đối. 
Do đó, khi bắt đầu tôi 
quyết định cải thiện môi 
trường để thay đổi bản 
thân. " 

             Mr. Takayuki Oka 

   Chủ tịch Công ty Oka Foods 
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 Quy trình chế biến thành phẩm 

Lập kế hoạch 

Dựa trên các nhu cầu mới khi tìm kiếm các mối quan tâm, sở thích và cả lối sống của khách hàng, 
chúng tôi tiến hành phát triển sản phẩm bằng cách lặp lại nhiều lần các cuộc họp và làm mẫu sản phẩm 
với mong muốn phát triển các sản phẩm hữu ích cho các cơ sở nấu ăn cũng như các bữa ăn thật ngon 
miêng cho mọi người đồng thời tăng khả năng thu mua nguyên liệu và phát triển các sản phẩm. 

 Thu mua nguyên liệu 

Nguyên liệu thô phục vụ chế biến được 
thu mua thông qua Mạng lưới cung ứng 
của Oka Foods, trải rộng khắp trên thế 
giới. 
Chúng tôi đã làm việc để đảm bảo nguồn 
cung ổn định bằng cách thiết lập mối quan 
hệ lợi ích song phương và dài hạn với các 
nhà sản xuất. Do đặc thù nguyên liệu thủy 
sản sau đánh bắt có mùi nếu không xử lý 
tốt nên chúng tôi rất chú ý đến công đoạn 
quản lý nguyên liệu thô, chẳng hạn như 
nhiệt độ.  
Ngoài ra, bằng cách thương mại hóa các 
loài cá ngon nhưng có giá cả phải chăng 
và chưa được biết đến nhiều ở Nhật Bản, 
chúng tôi đang nỗ lực để không chỉ làm 
hài lòng người tiêu dùng mà ngay cả các 
nhà sản xuất nguyên liệu thô tại địa 
phương. 

 Chế biến 

Nguyên liệu thường khác nhau về kích thước và hình 
dạng. Nguyên liệu thô như vậy sẽ được cắt thành trọng 
lượng và hình dạng đồng đều bởi các công nhân lành 
nghề. Xương cá còn lại có thể là một vấn đề, đặc biệt 
là khi người già ăn. Để loại bỏ xương còn sót lại, chúng 
tôi tiến hành nhiều cuộc kiểm tra bao gồm kiểm tra 
bằng tia X cho đến khi khâu thành phẩm. Ngoài ra, 
chúng tôi đang thực hiện các hoạt động khác nhau để 
cải thiện môi trường sản xuất, chẳng hạn như các hoạt 
động cải thiện môi trường của các nhà máy và quản lý 
chất lượng. 

 Phân phối và bán hàng 

Sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở ở nước ngoài được lưu 
trữ trong một kho đông lạnh của Nhật Bản, tự động sắp xếp theo 
đơn đặt hàng và vận chuyển trên toàn quốc đến tận tay khách 
hàng. Hàng hóa cũng sẽ được giao tại các siêu thị theo yêu cầu. 

 Nấu nướng 

Xuất phát từ thực tế "không đủ chi phí nhân công và tốn nhiều thời 
gian" khi chế biến thực phẩm hoặc như "Tôi rất muốn miếng thịt phi 
lê ngon và không có mùi"… mà từ đó sản phẩm của chúng tôi hoàn 
toàn có thể được nấu trực tiếp khi lấy từ ngăn lạnh ra với thời gian 
chế biến được rút ngắn tối đa đồng thời cho ra những miếng philê 
rất đầy đặn, mềm mại và không mùi. Vì độ dày của phi lê khá đồng 
đều nhau nên việc tình trạng món ăn quá chín hiếm khi xảy ra, đồng 
thời có nhiều ý tưởng khác nhau đã được thực hiện với mục tiêu là 
làm hài lòng cả người chế biến lẫn thực khách.  

CTY. TNHH THỰC PHẨM OKA  

 An toàn & Chất lượng sản phẩm 
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Chúng tôi cam kết cung 
cấp ổn định các sản phẩm 
an toàn cho khách hàng, từ 
nguyên liệu thô đến tận nơi 
sử dụng, thỏa mãn yêu cầu  
“tin cậy”, "an toàn" và "chi 
phí thấp" của sản phẩm. 

CTY.  TNHH TH ữC PHầM  OKA  

 Hệ thống kiểm soát chất lượng 

◼ An toàn và chất lượng sản phẩm  

Oka Foods là một công ty không 
chỉ chuyên sâu về khâu chế biến 
mà kể khi thành lập năm năm 
1975, chúng tôi đã rất chuyên 
tâm về công tác an toàn và đảm 
bảo chất lượng. Từ đầu những 
năm 1950, chúng tôi đã tham gia 
tập huấn công tác quản lý vệ 
sinh tại nhà máy chế biến cá ở 
trung tâm Sanriku, và tại thời 
điểm đó thật hiếm hoi khi thấy 
nhân viên mặc đồng phục sản 
xuất với áo khoác, khẩu trang và 
mũ trắng và thực hiện việc kiểm 
tra vệ sinh trước khi vào xưởng 
làm việc.  
Chúng tôi luôn chú trọng việc 
giáo dục về quản lý vệ sinh trong 

sản xuất tại các nhà máy lớn ở 
Nhật Bản và các nước, qua đó, 
chúng tôi cũng mời các chuyên 
gia về an toàn và vệ sinh thực 
phẩm đến tham gia với vai trò cố 
vấn, hướng dẫn thực hành công 
tác vệ sinh cũng như tổ chức các 
buổi học cho tất cả công nhân. 
Ngoài ra, với sự gia tăng hoạt 
động gia công sản xuất ở nước 
ngoài hiện nay, đội ngũ nhân 
viên nhà máy cần phải hiểu  rõ 
rằng "Tại sao chúng ta cần loại 
bỏ hết xương cá và hậu quả của 
việc xương cá còn sót lại?" 
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung 
cấp các khóa "đào tạo tiếng 
Nhật" cho nhân viên đối tác. 

◼ Quản lý từ khâu thu mua nguyên liệu đến sản xuất thương mại 

[1] Quản lý nguyên liệu 

Khi thu mua nguyên liệu, việc mua hàng được thực hiện 
sau khi đã tiến hành kiểm tra nguyên liệu trực tiếp tại nơi 
mua bởi chuyên gia thu mua có kinh nghiệm của Oka 
Foods hoặc chuyên gia về hải sản, là những người nhận 
yêu cầu thu mua từ công ty. Tại thời điểm đó, chỉ có 
nguồn cá nguyên liệu có chứng nhận xuất xứ mới được 
mua, vì vậy tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có thể 
truy xuất nguồn gốc thu mua. 

[2] Quản lý tại nhà máy 

Đối với các nhà máy là đối tác 
tiềm năng trong hợp tác chế 
biến hải sản, nhân viên của 
chúng tôi và các chuyên gia bên 
ngoài phải đến thăm và làm việc 
trước, sau đó chỉ các nhà máy 
đáp ứng chính sách chất lượng 
của chúng tôi mới đi đến ký kết 
hợp đồng hợp tác.. 
Ngoài ra, chúng tôi luôn ưu tiên 
hàng đầu cho sự phát triển đội 
ngũ quản lý như quản lý nhà 
máy và quản lý sản xuất. Chúng 
tôi tin rằng điều này là cần thiết 

cho họ không chỉ trong việc thực 
hiện chỉ đạo công việc mà còn 
giúp tăng cường khả năng tư 
quy độc lập và cải tiến liên tục. 
Vì vậy, đội ngũ nhân viên của 
chúng tôi cùng các chuyên gia 
bên ngoài thường xuyên đến 
thăm và làm việc với nhà máy 
nhằm nâng cao công nghệ quản 
lý và tư duy làm việc. Chúng tôi 
cũng thường xuyên tổ chức các 
buổi tập huấn cho nhân viên của 
nhà máy với nhiều chủ đề không 
chỉ nhằm nâng cao nhận thức 
về chất lượng và kỹ năng, mà 
còn để am hiểu về cách thức 

các sản phẩm của Oka food 
được chế biến và thưởng thức 
ra sao. Điều này làm cho chúng 
tôi hiểu sâu thêm về ý nghĩa 
công việc hàng ngày của mình. 
Hơn thế nữa, chúng tôi đang nỗ 
lực cống hiến không chỉ cho môi 
trường làm việc mà cho cả môi 
trường sống, chẳng hạn như 
điều chỉnh mức độ chiếu sáng 
khi làm việc trong nhà máy, cải 
thiện bữa ăn, cải thiện khu nội 
trú cho nhân viên và làm đẹp 
môi trường. 



16  

[3] Quản lý sản phẩm 

Đối với các sản phẩm được chế biến tại các nhà máy ở 
nước ngoài, việc kiểm tra chất lượng được tiến hành 
trong phòng kiểm tra chất lượng của nhà máy theo 
phiếu tiếp nhận. Sau khi chế biến chỉ có những sản 
phẩm an toàn và bảo đảm chất lượng, đạt được các 
tiêu chuẩn theo luật pháp Nhật Bản mới được nhập 
khẩu. Các sản phẩm mới sẽ được tiến hành kiểm soát 
ban đầu trước khi xuất xưởng và ngay khi đến nơi tiếp 
nhận, sản phẩm cũng được xác nhận lại xem có bất kỳ 
sự thay đổi nào về mặt chất lượng hay không. 

[4] Quản lý lưu trữ và hậu cần 

Từ khâu bảo quản đến giao sản phẩm, 
chúng tôi ủy thác cho công ty đối tác 
Hutech Norin Co. Ltd., một công ty chuyên 
phân phối sản phẩm đông lạnh, trong việc 
quản lý nhiệt độ sản phẩm lưu trữ và thời 
hạn sử dụng của hàng hóa trong kho cũng 
như lịch sử vận chuyển, kiểm soát nhiệt 
độ và thông tin trong quá trình giao hàng. 

Để sử dụng các sản phẩm "tin 
cậy và an toàn" của chúng tôi, 
chúng tôi tổ chức các buổi trao 
đổi giữa các đầu bếp và chuyên 
gia dinh dưỡng, những người 
thường xuyên sử dụng nó cùng 
với phía tất cả các đối tác có 
liên quan đến sản phẩm do 

chúng tôi chế biến. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng phát hành và 
cung cấp các bộ tài liệu sản 
phẩm với các kiến thức hữu ích 
kèm theo các minh họa, như 
"Từ điển hài hước trong việc 
thưởng thức món cá", "Hỏi đáp 
về hệ sinh thái các loài cá". Bên 

cạnh đó, chúng tôi đã chủ động 
tổ chức nhiều chương trình, sự 
kiện để chia sẻ về của sản 
phẩm cũng như cách sử dụng 
và đặc tính của các loài cá 
thông qua các cuộc triển lãm, 
hội chợ thương mại và trên các 
trang web. 

Khai thác nguồn lợi thủy 
hải sản bền vững là việc 
đánh bắt, nuôi trồng hải 
sản theo cách xem xét 
đời sống lâu dài của các 
loài được khai thác để 
duy trì sự thịnh vượng 
của các đại dương cùng 
với sinh kế của các cộng 
đồng phụ thuộc vào 
nghề cá. (Theo Wikipedia) 

◼ Hiện thực hóa độ "tin cậy & an toàn” trong sử dụng sản phẩm 

CTY. TNHH THỰC PHẨM OKA 
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Nguyên liệu sử dụng 
Chúng tôi chỉ sử dụng nguồn 
nguyên liệu an toàn và đảm bảo 
nguồn gốc xuất xứ. 

Kiểm tra nguyên liệu 
Nguyên liệu nhập khẩu phải chịu 
sự kiểm tra tự nguyện và công tác 
thanh tra công (CIQ). (giấy chứng 
nhận kiểm tra riêng biệt). 

Gia công sản phẩm 
Trong nhà máy, chúng tôi sẽ tiến 
hành kiểm tra phòng bị lẫn kiểm tra 
chất lượng nguồn nước. 

Kiểm tra sản phẩm 
Sản phẩm được lấy mẫu cho từng 
lô và tiến hành kiểm tra vi sinh. 

Lưu trữ sản phẩm 
Lưu trữ trong một tủ đông với việc 
kiểm soát nhiệt độ kỹ lưỡng. 
 

Thanh, kiểm tra trước khi 
giao hàng 
Trước khi giao hàng, việc kiểm tra 
kim loại nặng sẽ được tiến hành 
tại cơ quan hữu quan của chính 
phủ nước sở tại (CIQ). 

Lưu trữ sản phẩm 
Container chứa hàng phải đảm 
bảo triệt để yêu cầu kiểm soát 
nhiệt độ và thường xuyên kiểm 
tra việc duy trì nhiệt độ thích hợp 
bằng nhiệt kế tự động. 

Vận chuyển đến Nhật Bản 
Sản phẩm đã qua kiểm tra của cơ 
quan kiểm tra hàng hóa xuất 
nhập khẩu sẽ được nhập khẩu. 

Kiểm tra khi nhập khẩu 
Khi đến Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao 
động và Phúc lợi sẽ tiến hành 
đánh giá theo Luật Vệ sinh Thực 
phẩm theo quy định hiện hành. 

 Thủ tục hải quan 
Được yêu cầu thực hiện 

Đây là một minh họa về tiến trình 
của hệ thống kiểm tra từ khi 
được sản xuất tại nhà máy cho 
đến khi được nhập khẩu vào 
Nhật Bản. Tại nơi sản xuất các 
sản phẩm của Oka Foods, chúng 
tôi thực hiện việc kiểm tra, giám 
sát cẩn trọng từ nguyên liệu, nhà 
máy, sản phẩm và mọi thứ có 
liên quan đến tính an toàn và 
đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

11. Kiểm tra công khai 
+ Giám sát kiểm tra bởi Bộ Y 

tế, Lao động và Phúc lợi. 

+ Kiểm tra các thực phẩm nói 
chung, mục kiểm tra chất 
kháng khuẩn và những thứ 
tương tự, chẳng hạn như dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật.  

+ Tần suất kiểm tra được thực 
hiện bởi kế hoạch hàng năm 
của Bộ Y tế, Lao động và 
Phúc lợi Nhật Bản. 

+ Kiểm tra hành chính bởi Bộ Y 
tế, Lao động và Phúc lợi 

+ Mục tiêu kiểm tra: Thực phẩm 
nhập khẩu ban đầu, vv 

+ Các mặt hàng kiểm tra: Dư 
lượng thuốc trừ sâu, phụ gia.  

+ Tần suất kiểm tra: không 
thường xuyên. 

+ Kiểm tra đơn hàng (đăng ký 
với đơn vị kiểm tra) 

+ Thử nghiệm các mục như 

thực phẩm có lịch vi phạm 
trong quá khứ cần phải kiểm 
tra vi khuẩn gây bệnh, phụ 
gia... 

12. Lưu trữ và vận chuyển 
hàng đông lạnh 

+ Sản phẩm được lưu trữ và 
giao hàng dưới sự kiểm soát 
nhiệt độ nghiêm ngặt. 

CTY.  TNHH TH ữC PHầM  OKA  

     Hệ thống giám sát và đảm bảo an toàn, chất lượng  
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 Quản lý sản xuất tại các nhà máy 

◼ Cải thiện khả năng sản xuất & Năng lực quản lý  
Kể từ khi thành lập, Oka Foods đã đặt phương châm của mình 
là “không tổ chức nhà máy chế biến riêng”, và ngay cả với các 
sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình thì mọi khâu liên 
quan đến việc sản xuất chế biến đều được hợp tác với các 
nhà máy đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Oka Foods 
không chỉ tiếp nhận sản phẩm từ nhà máy gia công này và 
bằng cách quản lý tập trung từ nguyên liệu thô đến thành 
phẩm cũng như đảm nhận việc kiểm soát sản xuất và chất 
lượng sản phẩm, chúng tôi hướng đến việc sản xuất các sản 
phẩm "tin cậy, an toàn và giá thành thấp" cũng như đáp ứng 
đơn hàng "số lượng ít, đa dạng và giao hàng nhanh". 

Trước hết và trên hết, chúng tôi 
ưu tiên hàng đầu vào việc giáo 
dục và phát triển các nhà quản 
lý trong các lĩnh vực, gồm các 
nhà quản lý nhà máy của các 
nhà máy đối tác. Chúng tôi 
đang cố gắng cải thiện ở cấp độ 
nhà máy với mong muốn tăng 
cường năng lực tại chỗ lẫn khả 
năng quản lý cho cán bộ quản 
lý và cả công nhân của nhà 
máy. 
Vì vậy, cùng với việc thu mua 
nguyên liệu, quản lý sản xuất, 
kiểm soát chất lượng, phát triển 
sản phẩm, tiếp thị, bán hàng…, 
các cấp đại diện và quản lý 

công ty cũng thường xuyên 
sang thăm và tiến hành các 
cuộc họp cũng như các hoạt 
động cải tiến. 
Chúng tôi cũng làm việc với đội 
ngũ nhân viên gia công để củng 
cố và cải thiện tình hình tại đó 
cũng như hoàn thiện công nghệ 
quản lý. Điều này tất yếu đòi hỏi 
thời gian, công sức và chi phí, 
nhưng nó cần được hoạch định 
để thực hiện cùng với sự phát 
triển của nhà máy theo các 
cách khác nhau để đảm bảo 
duy trì thế mạnh kinh doanh 
hiện tại lẫn khả năng quản lý 

◼ Phương châm làm việc: “Quản lý” không phải “Giám sát” 

CTY. TNHH THỰC PHẨM OKA 
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Hiện nay, nhu cầu khác nhau 
đối với sản phẩm từ cá là rất 
nhiều so với thời điểm thành lập 
hơn 40 năm trước của Oka 
Foods. Giá trị gia tăng của sản 
phẩm và yêu cầu về mặt chất 
lượng cũng đã thay đổi đáng kể. 
So với thời điểm thành lập công 
ty, đã có rất nhiều sản phẩm 
dùng cho bữa trưa như hộp 
cơm trưa hay bữa trưa cho học 
sinh và trọng tâm là phi lê cá và 
phi lê cá không xương. Nhu cầu 
về đồ nướng cũng ngày càng 
tăng. 

Chúng tôi thường xuyên đến 
thăm các cơ sở sản xuất đối tác 
và thông tin để mọi người hiểu 
rằng, "Ai sẽ chế biến và tiêu thụ 
những sản phẩm từ nhà máy 
của chúng ta?" Bằng cách này, 
chúng tôi đang làm việc để nâng 
cao nhận thức về chất lượng và 
mức độ thực hiện công việc của 
mọi người trong lĩnh vực này. 
Mặt khác, chúng tôi cũng tổ 
chức để các nhà máy đối tác 
Việt Nam, Trung Quốc thường 
xuyên đến thăm Nhật Bản. Bằng 

cách tìm hiểu văn hóa ẩm thực 
và lối sống của người Nhật Bản 
cũng như tận mắt chứng kiến và 
cảm nhận cách thức người Nhật 
thưởng thức thực sự các sản 
phẩm mà họ đã làm ra, giúp họ 
củng cố hiểu biết của mình. 
Mục đích là nhằm hoàn thiện 
hơn nữa năng lực tại chỗ thông 
qua các bài học có được ở Nhật 
Bản được áp dụng trong sản 
xuất và cải tiến tại nhà máy. 

Tất cả các nhà máy ở Trung Quốc và Việt Nam đều đạt được chứng nhận ISO 22000, HACCP… và 
chúng tôi luôn nỗ lực để sản xuất các sản phẩm tốt hơn đảm bảo an toàn và chất lượng đến với khách 
hàng tuân theo các tiêu chuẩn được quy định trên toàn cầu. 

◼ Giấy chứng nhận, chứng chỉ: ISO 9001, ISO 22000, HACCP 

CTY.  TNHH TH ữC PHầM  OKA  
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Nhà cung cấp giải pháp thực phẩm chuyên nghiệp! 

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ  

CTY. TNHH THỰC PHẨM OKA  

Sản phẩm, Dịch vụ 

Công ty TNHH Thực phẩm Oka, một công ty chuyên về phi lê đông lạnh, chúng tôi phát triển 
nhiều sản phẩm không chỉ là các loại cá quen thuộc hàng ngày mà còn rất nhiều  các loại cá có 
giá trị dinh dưỡng cao khác. 

Ba nhóm sản phẩm của chúng tôi gồm Phi lê, cá ngâm, tẩm gia vị 
và cá được nấu chín hoàn toàn. Tất cả đều mịn màng, ngon ngọt 
và được cấp đông, đặc biệt là loại bỏ xương hoàn toàn. 
Mối bận tâm lớn nhất đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ cá là 
“Lý do chính khiến khách hàng không thích cá là mùi vị của nó và 
kết cấu khá cứng”. Vậy điều này có đúng với các sản phẩm của 
Okafoods hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua các sản phẩm chất 
lượng của chúng tôi. Dòng sản phẩm [Plus]-100 lựa chọn Phi lê 
không xương, một trong các dòng sản phẩm được sản xuất đặc 
biệt để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

[Plus] 
100 sự lựa chọn 
phi lê không 
xương 

Các sản phẩm 
ngâm, ướp gia 
vị độc quyền 

Các sản phẩm 
được nấu 
chín 

 Ngâm Plus độc quyền & 
các sản phẩm không 
xương  

 Phi lê có da, không da, 
tẩm gia vị 

 Cắt lát Kirimi, cá 
mềm Gansin... 

 Cá ngâm mềm với các 
loại gia vị khác nhau  

 Cá nướng mềm, cá lát, 
thịt vụn và & tẩm gia vị 

 Các loại cá hấp, cá 
nướng 

 Chả cá 
 Sashimi 
 Nước sốt 

◼ CÁC SẢN PHẨM CHÍNH: 
• Sản phẩm ngâm Plus không xương: Cá 

hồi Koho, Chum Red, Masu, Sockeye, 
Trout), Cá tuyết, Cá hề, Hoki, Cá cam … 

• Sản phẩm phi lê (có da, không da và tẩm 
gia vị): Cá hồi, Cá thu, Cá nục…  

• Sản phẩm ngâm, ướp gia vị (muối, dấm 
và các loại gia vị): cà hồi, cá tuyết… 

• Sản phẩm cắt lát (Kirimi): ngâm Plus, 

không ngâm Plus, ướp gia vị 
• Sản phẩm cá nướng mềm: Cá lát, thịt vụn 

và tẩm, ướp gia vị 
• Các loại gia vị: sốt trắng, xì dầu, sốt Miso, 

sốt Teriyaki 
• Phi lê cá mềm Gansin, WAKA 
• Chả cá: Cá hồi chum red và cá tuyết shinjo 
• Sản phẩm Sashimi 
• Sản phẩm mực các loại 
• Sản phẩm tôm các loại 
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◼ Dòng sản phẩm Plus© Phi lê không xương 

Các sản phẩm Plus là loại sản phẩm phi lê được 
loại bỏ xương để việc chế biến món ăn được 
ngon hơn ngay cả khi đông lạnh hoặc sau khi rã 
đông. Đó là thành quả của một loạt các sáng chế 
trong quá trình sản xuất, được phát triển 

trên cơ sở các đề nghị của khách hàng cùng với 
các nhu cầu sử dụng thịt phi lê không xương 
thường ngày và các vấn đề liên quan khác trong 
lĩnh vực nấu nướng với các nhóm dưới đây. 

◼ Các sản phẩm cá ngâm, ướp gia vị 
Sản phẩm được tẩm ướp gia vị với liều lượng chính xác và hoàn toàn có thể nướng ngay cả khi được 
bảo quản đông lạnh. Sản phấm được ưa chuộng vì tính phổ biến, rất ngon và được dùng ở nhiều nơi. 

◼ Sản phẩm nấu chín hoàn toàn 

Đặc tính chính của sản phẩm 
đông lạnh là được làm nóng 
hai lần để tiết kiệm thời gian 
và công sức. Có hai loại là cá 
luộc mềm và cá nướng mềm. 
Sản phẩm cá luộc có hàm 
lượng muối nhỏ hơn 1g/100g 

theo khuyến nghị của các 
chuyên gia dinh dưỡng và nó 
đã trở thành một tiêu chuẩn 
để tính toán lượng muối trong 
sản phẩm. Theo đó, sản 
phẩm vẫn đảm bảo giá trị 
dinh dưỡng cao cũng như độ 

mềm, xốp ngay cả khi nướng. 
Có nhiều cách chế biến để 
thưởng thức hương vị của 
chúng, gồm rã đông tự nhiên, 
ngâm nước nóng, hấp hoặc 
nướng và các cách thực hiện 
đều rất dễ dàng. 

Đây chỉ là giới thiệu ngắn gọn về các dòng sản phẩm của chúng tôi nhưng qua đó quý khách thấy rõ 
các nhu cầu và mong đợi của khách hàng đã được cụ thể hóa trong từng sản phẩm của chúng tôi. 
Công việc của chúng tôi là lắng nghe phản hồi của khách hàng và cải tiến sản phẩm. Qua đó chúng tôi 
thực sự thấy rõ được niềm vinh hạnh và sự gửi gắm công sức của cả đội ngũ trong từng sản phẩm. 

[Plus] được cấp 
bằng sáng chế Số 

4616409 
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[PLUS] 
100 sự lựa chọn Phi lê không xương 

Sản phẩm Plus phi lê không xương của Oka 
Foods như tên gọi của nó, là dòng sản phẩm 
phi lê cá đã được loại bỏ xương và chúng hoàn 
toàn phù hợp với mọi đối tượng, từ trẻ nhỏ đến 
thiếu niên và không phải lo lắng về xương cá. 
Gần đây, sự xuất hiện và thưởng thức các món 
ăn được chế biến từ phi lê “cá không xương” 
đã tăng lên đáng kể. Không có sự khác biệt 
giữa khái niệm “loại bỏ xương” và “không 
xương” vì chúng đều được hiểu là cá đã được 
nhổ xương nhưng công ty Oka Foods  chúng 
tôi thường sử dụng khái niệm “loại bỏ xương”. 
 
 

[Plus] 100 sự lựa chọn phi lê không 
xương là một dòng sản phẩm đã được cấp 
bằng sáng chế (Số 4616409). Nó được chế 
biến với một lượng rất nhỏ chất phụ gia 
thực phẩm nhằm loại bỏ mùi tanh để có thể 
chế biến ngon hơn và mềm hơn ngay cả 
khi đông lạnh. 

Ngoài ra, Oka Foods cũng hỗ trợ kho công thức nấu ăn và các phương pháp nấu cho từng loại 
sản phẩm cụ thể, bao gồm cả các sản phẩm Plus. Vui lòng xem  tại trang công thức nấu ăn sau 
đây https://www.okafoods.jp/recipe hoặc trên website của Oka Foods Việt Nam 

Các sản phẩm [Plus] có rất nhiều loại 
cá khác nhau như: Cá hồi Coho, Ma-
su, Sockeye, Chum red, Trout, Hoki, 
Cá tuyết, Cá hề, Cá cam… 

https://www.okafoods.jp/recipe
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Cá mềm ngâm, tẩm 
ướp gia vị 

Cá phi lê đông lạnh chúng ta hay dùng thường 
ngày đã được cải tiến để giúp dễ ăn hơn, ăn 
ngon hơn và dễ chế biến hơn. 
Cá loại cá ngâm mềm được sản xuất từ gợi ý 
của các chuyên gia dinh dưỡng và các đầu bếp, 
những người muốn người lớn tuổi cần ăn nhiều 
cá giàu đạm hơn. 

Loạt sản phẩm này được sáng tạo ra để ngay cả 
những người lớn tuổi nhất gặp khó khăn khi 
nuốt cũng có thể ăn cá một cách ngon miệng. 
Ngoài ra, nhóm sản phẩm cá mềm cũng sẽ phục 
vụ cho bất kỳ yêu cầu chế biến nào của thực 
khách. 

Dễ nấu nướng 

Một loạt các gia vị phổ biến như 
Saikyo-yaki, salt-yaki và salmonya-
ki, rất dễ dàng cho việc lên thực 
đơn bữa ăn. 
Có thể được chế biến bằng cách 
rã đông tự nhiên 

Các sản phẩm Tsukiji Grill-tei mềm 
có ngâm Plus (được cấp bằng 
sáng chế). 

Dễ ăn 

Sản phẩm được chế 
biến đặc biệt để có 
một kết cấu thịt mềm, 
và rất dễ nuốt khi ăn. 
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Các gói sản phẩm đầy màu sắc, 
rất dễ nhận biết! 

Theo đó, màu sắc bao bì sản gói 
phẩm và thùng hàng được thiết kế 
với màu sắc khác biệt cho từng 
loại để dễ phân biệt và nhận dạng. 

Ngon và đậm đà hương vị 
 Mùi cá được loại bỏ bằng phương pháp sản xuất tiên tiến của chúng tôi. 
 Ngay cả khi nó nguội đi, cá cũng không bị cứng mà rất 

mềm 

 Hương vị của cá vẫn được giữ lại 
An toàn 

 Sẽ rất an toàn với cá được loại bỏ xương. 
 Khâu kiểm soát chất lượng và quản lý vệ sinh được đặc 

biệt chú trọng. 

Sản phẩm được nấu chín 

Cá hấp, cá nướng, Chả cá, Sashimi và các sản phẩm 
tẩm ướp gia vị khác 
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Lợi điểm của các sản phẩm Các bận tâm của khách hàng 

Tăng thêm hương vị! 
Sử dụng các phương pháp loại bỏ mùi cá và cân bằng độ 
PH, cá vẫn giữ được độ xốp và mềm mại. 

 Chỉ có mùi của cá bị loại bỏ tại khâu chế biến ban đầu. 
 Thậm chí, khi nấu các sản phẩm dạng đông lạnh sẽ ngon 

hơn ngay cả khi không có gia vị và khi nguội lại, món ăn sẽ 
không bị cứng mà vẫn mềm. 

 Hương vị cùng với các dưỡng chất của món ăn vẫn được 
lưu giữ lại và chúng ta có thể thưởng thức nó một cách 
ngon miệng. 

Cá thường có mùi khi nấu và thịt sẽ 
bị cứng lại...  

Đảm bảo khối lượng! 
Giảm sự co ngót sau khi nấu bằng cách ngăn chặn sự phá 
hủy tế bào cơ trong quá trình chế biến làm cho kết cấu thịt 
cá vẫn đầy đặn. 

 Việc chế biến các sản phẩm Plus không làm giảm chất 
lượng cá kể cả hương vị. 

 Hạn chế sự mất nước và do đó sự co ngót của sản phẩm 
sẽ được giảm thiểu. 

 

Cá khi nấu sẽ bị co lại và trở nên 
giòn hơn...  

Tăng thêm sự tiện lợi! 
Hoàn toàn có thể nấu trực tiếp sản phẩm đông lạnh. Ngoài 
ra, vì độ dày của thịt phi lê rất đồng đều nên việc gia nhiệt 
khi chế biến cho ra sản phẩm chín đều hơn. 

 Sản phẩm có thể được dùng để chế biến với nhiều cách 
khác nhau như nướng, luộc và chiên bởi vì chúng không 
cần phải rã đông hay cấp đông. 

 Chế biến trực tiếp sản phẩm đông lạnh không cần rã đông 
giúp tiết kiệm thời gian và công sức. 

Tôi muốn tiết kiệm nhân công nấu 
nướng do thiếu hụt nhân lực. Việc rã 
đông làm tiêu tốn không gian và thời 
gian... 
  

Luôn tuân thủ nhất quán chính sách chất lượng đã xây dựng từ trước, chúng tôi luôn tập trung vào 
các khâu mua sắm nguyên liệu, quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và quản lý vệ sinh. Điều này 
không chỉ giới hạn tại nơi sản xuất của nhà máy mà chúng tôi còn đang nỗ lực nâng cao nhận thức 
về vệ sinh thông qua nhiều hoạt động cải thiện môi trường và các thành viên của Oka Foods cùng 
làm việc với các quản lý nhà máy để cùng nhau phát triển lên một tầm cao mới. 
Những hoạt động ổn định này đã không ngừng cải thiện chất lượng hàng năm và giờ đây rất nhiều 
khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm thưởng thức các sản phẩm của chúng tôi. 

   7 LỢI ÍCH CỦA CÁC SẢN PHẨM OKA FOODS 

1. Đảm bảo vệ sinh & chế biến dễ dàng 

2. Không cần chuẩn bị & tiết kiệm không gian lưu trữ 

3. Rút ngắn thời gian nấu nướng, tiết kiệm chi phí 
4. Định lượng chính xác và khoa học lượng cá và gia vị 
5. Tiết chế độ mặn chính xác, chiết xuất đầy đủ chất dinh dưỡng 

6. Món ăn cho kết cấu ẩm và ngon ngọt 
7. Tư vấn khách hàng & hỗ trợ nấu ăn với Kênh Thực phẩm Oka 

Độ ngon ngọt và mềm mại của miếng cá được trải nghiệm ngay trong khi nấu với 
sản phẩm cá đông lạnh của Oka 
Food! Nhà cung cấp giải pháp thực phẩm chuyên nghiệp! 
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◼ KHO THỰC PHẨM DỰ TRỮ CHO HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT  
Hỗ trợ và cung cấp thực phẩm trong các điều kiện đặc biệt 
Chúng tôi cung cấp thực phẩm hiện có cho các công ty, các nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, cho khách hàng, địa điểm, và các mục đích khác với các điều 
khoản và ràng buộc cụ thể và giới hạn. 
Kênh thông tin khác: Facebook, Blog, YouTube, Instagram, Recipe  

◼ KINH DOANH HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH - Đáp ứng mọi nhu cầu 
Từ khi thành lập năm 1975, chúng tôi đã chuyên phát triển kinh doanh thủy 
sản, phục vụ cho mọi khách hàng, cơ sở chăm sóc y tế, các tổ chức phúc lợi, 
các bữa ăn công nghiệp và bữa trưa ở trường học. 
Chúng tôi đánh giá cao các yêu cầu của khách hàng và nỗ lực cung cấp dịch 
vụ bán hàng chuyên nghiệp, đa dạng hóa sự lựa chọn sản phẩm, đảm bảo 
tốt khâu hậu cần, dịch vụ và thông tin. 
Chúng tôi luôn ý thức là nhà cung cấp giải pháp và sản phẩm thủy sản 
chuyên nghiệp. 

◼ CAM KẾT ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM & CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN  
Đầy đủ và phong phú các dòng sản phẩm hải sản đông lạnh 
Tập trung đầy đủ các hải sản với hơn 200 sản phẩm chế biến, từ phi lê đông 
lạnh, mực, nướng, tẩm bột, sốt, ướp và ngâm các loại gia vị. 
Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như đã sáng tạo 
ra nhiều món ăn ngon tương ứng với từng sản phẩm. Chúng tôi sẽ luôn sản 
xuất các sản phẩm phù hợp cho yêu cầu và đặc thù hoạt động của quý vị. 

◼ NHÓM CHẾ BIẾN/PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN, Đáp ứng 
yêu cầu và chế biến sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng 

Bằng cách triển khai hợp tác hiệu quả, chúng tôi đáp ứng linh hoạt nhiều yêu 
cầu khác nhau của khách hàng như sản xuất nhỏ và hỗn hợp, giao hàng 
trong thời gian ngắn và sản xuất theo đơn hàng với nhóm độc quyền sản 
xuất quy mô nhỏ/vừa/lớn phù hợp với các đặc thù của tổ chức, khách hàng. 

◼ BẢO QUẢN AN TOÀN NGHIÊM NGẶT & GIAO HÀNG NHANH  
Chúng tôi giao hàng để bạn thưởng thức chứ không phải để chế biến 
Với đầy đủ các thiết bị chuyên dụng và chất lượng cao trong sản xuất thủy 
sản, chúng tôi đã thiết lập và vận hành một hệ thống quản lý toàn diện để đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm luôn có sẵn khi bạn cần và được 
giao nhanh nhất có thể. 

◼ NHÀ BẾP OKA FOOD KITCHEN & KHO CÔNG THỨC NẤU ĂN 

Nơi hiện thực hóa niềm đam mê ẩm thực của mọi người 
Nhà bếp Oka Foods với toàn bộ các thiết bị làm bếp chuyên nghiệp, nơi bạn 
có thể dễ dàng trải nghiệm các tính năng của sản phẩm, trổ tài chế biến theo 
công thức nấu ăn và nếm thử thành quả trong một căn bếp thử nghiệm cùng 
với đầy đủ các dịch vụ khác. 

◼ TƯ VẤN CỦA CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG  
Chúng tôi không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn đem đến tri thức mới 
Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia về dinh dưỡng để trả lời các câu hỏi của 
khách đến thăm, của khách hàng, các câu hỏi về sản phẩm và cả thành phần 
dinh dưỡng của đơn hàng, kể cả khâu đóng gói và vận chuyển. 

UNIQUE SELLING POINTS OF OKA FOODS 
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 “Rất dễ nấu nướng 
& tiện lợi khi thưởng 

thức!” 

 

 

◼  CĂN BẾP CỦA 
OKA FOODS 

“Oka Foods Kitchen” 
là nơi mọi người dễ 
dàng trải nghiệm các 
tính năng lẫn đặc 
trưng của sản phẩm 
cùng với các dịch vụ 
chuyên nghiệp khác  
của Oka Foods. 

Là nơi khách hàng thực sự có thể xem mẫu sản 
phẩm và nếm thử các sản phẩm của chúng tôi  
với các hội thảo xoay quanh các chủ đề về thực 
phẩm cá đông lạnh cùng với các chuyên gia dinh 
dưỡng và đầu bếp, hoặc hội thảo bán hàng… 
chúng được tổ chức cho tất cả những người liên 
quan đến Oka Foods. Đây là một không gian mở 

được dùng cho 

các mục đích khác nhau, chẳng hạn như một tọa 
đàm, tại đó mọi người có thể quây quần bên nhau 
và cùng nhau tạo ra những ý tưởng mới. 
Chúng tôi thực sự mong muốn rằng “Oka Foods 
Kitchen” sẽ là nơi mà các giá trị tương lai sẽ được 
tạo ra cho tất cả mọi người cả bên trong và bên 
ngoài tổ chức. 

◼ TƯ VẤN CỦA CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG 

Oka Foods hỗ trợ rất nhiều công thức nấu ăn cùng với các 
hướng dẫn rất chi tiết cho các món ăn giàu dinh dưỡng: 
➔Giới thiệu công thức, ➔Các nguyên vật liệu, ➔Cách 
chế biến, ➔Các mẹo hay & lưu ý 

Rất nhiều công thức  
nấu ăn ngon tại 

 www.okafoods.jp/recipe 

KHÁM PHÁ NHIỀU  
CÔNG THỨC NẤU ĂN 

Mrs. Toshiko Wakamiya  
• Chuyên gia dinh dưỡng 

• Chứng nhận FCAJ điều phối viên 
thực phẩm  

• Điều phối viên NSF HACCP9000 
của Hoa Kỳ 

“Tất cả các sản phẩm đều 
không có mùi và hình 
dạng đều nhau. Các nhà 
máy chuyên dụng đều đã 
đạt được giấy chứng 
nhận HACCP lẫn ISO và 
khách hang hoàn toàn có 
thể yên tâm sử dụng thực 
phẩm này cho trẻ nhỏ và 
cả người lớn tuổi, người 
có sức đề kháng thấp!” 
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“ 
Kể từ khi thành 
lập vào năm 1975, 

Oka Foods đã định hướng trở thành một 
công ty kinh doanh hải sản chế biến đông 
lạnh chuyên nghiệp, chúng tôi đã không ngừng 
mở rộng phạm vi hoạt động cho đến hôm nay. 
Chúng tôi vẫn luôn tận tâm với khẩu hiệu "Niềm 
vui của Thực phẩm" trong việc phục vụ khách 
hàng và sẽ luôn tiếp tục nỗ lực để phát triển, 
vạch ra những định hướng và kiến tạo 
nhiều cơ hội mới cho khách hàng 
của mình!” 

Website: www.OkaFoodsVietnam.com.vn 

Facebook: Okafoods Vietnam 

“Mục tiêu của chúng tôi là hướng 
nhân viên ra bên ngoài và gây ấn 
tượng với các bên liên quan. Hiện tại 
chúng tôi chưa hoàn toàn đạt được  
mục tiêu đặt ra nhưng gần đây mọi 
người biết đến chúng tôi nhiều hơn và 
tôi chắn chắn rằng số lượng khách 
hàng sẽ tiếp tục tăng và kết quả kinh 
doanh sẽ nhanh chóng đạt được mục 
tiêu đề ra!” 

Takayuki Oka 

Chủ tịch công ty Oka Foods 

+ Kinh doanh (tại Nhật Bản): 03-3543-9515  
+ Kinh doanh (tại Việt Nam): 84-98-500-1245  
+ Email: sales@OkaFoodsVietnam.com.vn 

+ Web: www.OkaFoodsVietnam.com.vn 

http://www.okafoodsvietnam.com.vn
https://www.facebook.com/OKAFOODSVIETNAM/
mailto:sales@okafoodsvietnam.com.vn
http://www.okafoodsvietnam.com.vn

