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----------------------------------------------------------------------------------------------A. GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên tiếng việt: Công ty TNHH Thế Giới Xanh
Tên tiếng Anh : Green World Co., Ltd
Địa chỉ: xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, Ninh Bình
Văn phòng giao dịch: số 27/76 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04. 6683 4087 – Fax: 04. 3793 0034. Hotline: 098 777 3456 / 0903 238 986
Vườn Ươm 1: xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, Ninh Bình
Vườn Ươm 2: Quốc Oai, Hà Nội
Email: info@grw.vn – Website: www.caycongtrinh.vn / www.grw.vn
Công ty TNHH Thế Giới Xanh là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực ươm trồng và cung
cấp cây công trình các loại; thiết kế, thi công cảnh quan cho các công trình trên địa bàn thành
phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Đam mê sự sáng tạo và mong muốn mang thiên nhiên đến với cuộc sống con người, vì vậy các
sản phẩm của Thế Giới Xanh luôn hướng đến sự độc đáo và hài hòa với thiên nhiên, đó cũng là
chiến lược phát triển thương hiệu lâu dài của Thế Giới Xanh
Với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật kinh nghiệm được đào tạo chuyên ngành, cùng với hệ thống
vườn ươm cung cấp nguồn cây dồi dào và chất lượng tinh tế trong từng sản phẩm đã đem lại
cho Thế Giới Xanh những thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực thi công cảnh quan, dịch vụ cho
thuê và chăm sóc cây xanh tại Văn phòng, vườn ươm … Chúng tôi tự hào đã và đang là đối tác
tin cậy, thường xuyên của các gia đình, cơ quan, đoàn thể, các văn phòng giao dịch và Ngân
hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
B. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Cung cấp các loại cây công trình: cây bóng mát, thảm nền, đại thụ, hoa bụi, bờ riềm, ...
Thế mạnh của Thế Giới Xanh là nguồn cây dồi dào và đa chủng loại vì vậy sẽ đáp ứng tối đa
nhu cầu sử dụng của Quý khách hàng,
Các loại cây công trình:
Cây bóng mát: Sấu, Phượng, Bằng lăng, OSAKA, Ngâu, Lim xẹt, Cau …
Cây trải thảm, đường viền: Bạch chỉ, cẩm tú mai, cỏ nhung, cỏ nhật …
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----------------------------------------------------------------------------------------------Các loại hoa: Mào gà, hoa giấy, bát tiên, Tường vi...
Cây hoa thơm: Hoa hồng, Hoa lan, Hoa nguyệt quế, Mai chiếu thủy…
Các hoa trang trí: Trạng nguyên, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, các loại hoa lan..
Cây boisai: Hoa giấy, Tường vi, cần thăng, lộc vừng, Sanh , Sung, Mai cảnh, Đào tết…
Các loại cây xanh Văn phòng:
Cây tán thấp: Trầu lá xẻ thái , trầu lá xẻ pháp, Môn lá xẻ. Trầu cánh phượng, Thiên Thanh, Đại
Lam, Lan Ý, Chuối hoàng đế, Kim phát tài…
Cây tán cao: Trúc mây, trúc nhật, cau Hawai, Thiết mộc lan, Ngũ gia bì, Phát tài xanh, trường
sinh đốm, Đại niên Thanh, Vạn niên Thanh, Safia, Phú Gia…
2. Thiết kế, thi công tiểu cảnh sân vườn, đặc biệt là VƯỜN TRÊN MÁI
Với những công trình đảm bảo về nền móng xây dựng, Thế Giới Xanh nhận thi công tạo khuôn
viên, cảnh quan trên tầng mái. VƯỜN TRÊN MÁI sẽ đem đến cho bạn và gia đình một không
gian hoàn toàn khác lạ mà không kém phần lãng mạn trên chính ngôi nhà của bạn. VƯỜN
TRÊN MÁI là xu thế và là sự lựa chọn cho những ngôi nhà hiện đại ngày nay.
3. Tư vấn, Thiết kế, thi công cảnh quan công trình
Công ty TNHH Thế Giới Xanh nhận thiết kế và thi công các hạng mục cảnh quan công trình:
Cây xanh đường phố, cây xanh tại các tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại … Định kỳ
chăm sóc và bảo dưỡng vườn cảnh quan công trình. Chế tác non bộ, làm tiểu cảnh non bộ cho
các khuôn viên, tòa nhà văn phòng cao cấp…
4. Dịch vụ duy tu, bảo dưỡng vườn cảnh quan theo yêu cầu.
Nếu bạn đã có khuôn viên, cảnh quan và đang thiếu người chăm sóc, hãy đến với dịch vụ Duy
tu, bảo dưỡng vườn cây cảnh của Công ty Thế Giới Xanh.
Công ty TNHH Thế Giới Xanh không chỉ nhận thiết kế, thi công phần kiến trúc cảnh quan mà
còn dịch vụ cho thuê và chăm sóc cây cảnh, sân vườn tại các đơn vị thi công để đảm bảo kiến
trúc cảnh quan của mỗi công trình sau khi thi công luôn xanh và bền đẹp mãi với thời gian.
4.1 Duy trì cây bóng mát:
Cắt sửa cây phòng bão, cắt những cành xòa, cành lá úa treo trên cây, kiểm tra thường xuyên để
phát hiện sớm cây bị sâu bệnh, có biện pháp giải quyết khi cây có hiện tượng sâu bệnh. Khi cây
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----------------------------------------------------------------------------------------------bị bệnh dùng những loại thuốc trị sâu chiết xuất từ thảo dược, không gây ô nhiễm đến môi
trường xung quanh. Để duy trì hệ cây bóng mát cần phải có xe thang để công nhân tiếp cận với
từng cây bóng mát, với những chỗ không thể cho xe thang vào được cần phải dùng biện pháp
thủ công để chăm sóc cây. Chúng tôi dùng những biện pháp tiên tiến cũng như những biện
pháp thủ công để chăm sóc từng cây một ở mọi vị trí khác nhau.
4.2 Duy trì cây cảnh ( không hoa)
Cây cảnh luôn luôn xanh, được cắt xén gọn theo dáng tán.
4.3 Duy trì cây trồng thảm
Cây trồng thảm gồm rất nhiều chủng loại, được trồng dày thành thảm tạo nên những mảng lớn.
Đó là những mảng chặn của những không gian khác nhau do vậy cây trồng thảm được chăm
sóc chu đáo, được cắt xén thường xuyên, để mảng cây này luôn xanh, cây chết trên mảng cây
lớn sẽ được thay thế kịp thời. Với những loại cây có hoa sẽ được bón phân để kích thích ra hoa
đúng mùa vụ tạo cho không gian thêm nhiều màu sắc.
4.4 Duy trì cây có hoa
Cây cảnh có hoa được chăm sóc kỹ để cây ra hoa nhiều, mảng cây nào xấu sẽ được thay thế
bằng loại cây khác để tạo cho khuôn viên có màu sắc phong phú.
4.5 Duy trì cây trồng viền
Cây trồng viền có chức năng nhiệm vụ làm nhấn những thảm hoa cỏ lớn cũng như che chân cây
trồng thảm do vậy nó phải được cắt tỉa thường xuyên, không để ngắt đoạn. Cây chết được trồng
thay thế.
4.6 Duy trì chậu cảnh
Chậu cảnh sạch sẽ, cây xanh tốt quanh năm. Cây sẽ được thay định kỳ, các đĩa lót chậu và sỏi
màu luôn sạch sẽ.
4.7 Phần rác (cây xanh)
Rác thải cây xanh hàng ngày sẽ thu gom lại một chỗ quy định và chuyển đi ngay trong ngày…
5. Dịch vụ cho thuê cây xanh văn phòng, cây trang trí
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----------------------------------------------------------------------------------------------Cây xanh có vai trò rất quan trọng trong môi trường sống của con người. Không những vậy,
cây xanh khi được bố trí hợp lý, hợp với Phong thủy của Văn phòng làm việc sẽ tạo nên một
không gian vô cùng tinh tế và đầy tính nghệ thuật. Và đây chính là nhiệm vụ của Công ty
Cổ phần Thế Giới Xanh.
Công ty TNHH Thế Giới Xanh không chỉ hướng đến dịch vụ cho thuê cây mà còn đảm bảo
Cây xanh được đặt ở vị trí hợp lý, hợp với phong thủy Văn phòng của mỗi khách hàng,
mang đến cho Văn phòng của bạn một không gian hiện đại, mới và luôn luôn tươi mới.
Với giá thuê cây hợp lý chỉ từ 50.000đ/tháng/cây, Quý khách hàng không phải lo về vấn đề
chăm sóc cây mà còn là chủ sở hữu của một không gian sang trọng và thoải mái.
- Định kỳ chăm sóc cây hàng tuần
- Thay cây định kỳ (2 tháng/lần) bằng cây cùng loại hoặc cây khác để luôn tạo không gian mới
mẻ cho văn phòng làm việc.
6. Chế tác hòn non bộ, ghép đá cho cây bon sai…
Thế Giới Xanh nhận chế tác, thi công hòn non bộ, ghép đá nghệ thuật cho cây Bonsai.
Thi công tượng đài phun nước các loại theo yêu cầu.
C. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA THẾ GIỚI XANH
Tên công trình
Hạng mục công việc
Khu DL sinh thái, biệt thự Tuần Châu Hạ
Thiết kế, thi công cảnh quan
Long
Nhà mẫu Dự án Tuần Châu Eco Park
Thiết kế, thi công cảnh quan
Khu đô thị CEO Quốc Oai

Thiết kế, thi công cảnh quan

Huyện Ủy Quốc Oai

Thiết kế, thi công cảnh quan

Khách sạn

Tư vấn và cho thuê cây xanh nội thất văn phòng

Ngân hàng ACB

Tư vấn và cho thuê cây xanh nội thất…

Ngân hàng NN & PTNT

Tư vấn và cho thuê cây xanh nội ngoại thất…

Biệt thự tại Hồ Tây

Thiết kế, thi công Tiểu cảnh sân vườn

Biệt thự tại Ciputra

Thiết kế, thi công Tiểu cảnh sân vườn

Biệt thự tại Trung Hòa Nhân Chính

Thiết kế, thi công Tiểu cảnh sân vườn
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----------------------------------------------------------------------------------------------Biệt thự tại Tây Mỗ

Thiết kế, thi công vườn cây ăn trái trên mái

Cảnh quan TT Hội nghị quốc gia

Cung cấp cây và thi công cảnh quan

Khuôn viên cảnh quan khu đô thị Văn Phú

Cung cấp cây và thi công cảnh quan

Khuôn viên cảnh quan khu đô thị Linh Đàm

Cung cấp cây và thi công cảnh quan

Với mục đích đưa thiện nhiên xanh trở lại, gần gũi và thân thiện với cuộc sống của con người,
mang lại cho Quý khách hàng một không gian sống thư giãn, sang trọng và đầy tính nghệ
thuật… Công ty TNHH Thế Giới Xanh sẵn sàng và mong muốn được hợp tác lâu dài với các
quý khách hàng trong lĩnh vực về cảnh quan thiên nhiên.
Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi!
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI XANH
CEO
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