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Giới thiệu

247G được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 26/12/2017, đến nay chúng
tôi tự hào là nhà cung cấp giải pháp, công nghệ, sản phẩm & dịch vụ môi trường – kinh
doanh phế liệu & kinh doanh hàng thanh lý hàng đầu Việt Nam.
Sứ mệnh & khẩu hiệu hành động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi là “
Vì một hành tinh xanh”
Hệ thống 247G bao gồm 3 trụ cột kinh doanh chính, bao gồm

Giải pháp, Công nghệ, Sản phẩm & Dịch vụ môi trường
Dịch vụ mua bán phế liệu
Dịch vụ mua bán hàng thanh lý

Với hệ sinh thái các website kênh thông tin chuyên biệt và chuyên nghiệp cho từng
nhóm sản phẩm dịch vụ, bao gồm
Moitruong247 là hệ thống website thông tin điện tử
chuyên về lĩnh vực môi trường, chi tiết tại

Phelieu247 là hệ thống website thông tin điện tử chuyên
về lĩnh vực kinh doanh phế liệu, phế thải kim loại và phi kim
loại,.. chi tiết tại
Thanhly247 là hệ thống website thông tin điện tử chuyên
về lĩnh vực kinh doanh sản phẩm/ hàng hóa thanh lý, mua
bán hàng thanh lý,… chi tiết tại

04

www.moitruong247.vn
www.phelieu247.com
www.thanhly247.vn

Giới thiệu
247G luôn không ngừng nỗ lực kiến tạo và xây dựng hệ thống

Mạng lưới cơ
sở giao dịch

Đối tác

Chúng tôi đã kết nối
Hợp tác và trở thành đối tác chiến lược của các nhà máy
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ môi trường
Xử lý môi trường
Sản xuất và tái chế trên toàn quốc

Cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng hợp tác và sử
dụng dịch vụ của chúng tôi cung cấp từ: thu gom, vận chuyển,
phân loại, xử lý, tiêu hủy, tái chế, sản xuất,…và các hoạt động
khác góp phần bảo vệ môi trường.
Cam kết luôn không ngừng nỗ lực, sáng tạo, cải tiến nâng cao
chất lượng dịch vụ và sự hỗ trợ tận tâm nhằm mang đến sự hài
lòng nhất cho khách hàng & đối tác hợp tác cùng chúng tôi. Cảm
ơn Quý khách hàng & đối tác đã tin tưởng, đồng hành cùng 247G.

Đại lý phủ rộng khắp
các tỉnh thành trên
toàn quốc

TRIẾT LÝ KINH DOANH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội
Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ưu tiên gắn liền với các hoạt động
hữu ích cho xã hội và môi trường xung quanh

Mỗi khách hàng là một cá thể riêng biệt
Tôn trọng, lắng nghe, tận tâm, chúng tôi muốn đồng hành cùng khách
hàng và mong muốn mang đến sự hài lòng cao nhất cho quý khách hàng

Con người là nhân tố quan trọng nhất
Chúng tôi – những con người 247G luôn sát cánh, gắn bó, xây dựng và
cùng nhau nỗ lực tạo nên những giá trị mới

Ứng dụng công nghệ mới
Liên tục cập nhật, cải tiến, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới, tiên phong
thay đổi để phù hợp với xu thế thị trường
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Kinh doanh Giải pháp, Công nghệ, Sản phẩm & Dịch vụ môi trường
Tiêu hủy hàng hóa, nguyên phụ liệu, máy móc

Tư vấn môi trường, thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ
Thu gom, vận chuyển phế thải, rác thải, chất thải nguy hại
Tái chế phế liệu, phế thải, rác thải, chất thải

Xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại
Lan tỏa hoạt động Bảo vệ môi trường

Kinh doanh phế liệu
Thu mua phế liệu
Bán phế liệu

Phá dỡ công trình, nhà xưởng

Kinh doanh hàng thanh lý
Thu mua hàng thanh lý
Bán hàng thanh lý

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

MOITRUONG247.VN

Tiêu hủy hàng hóa, nguyên phụ liệu, máy móc
Cung cấp dịch vụ tiêu hủy hàng hóa – tiêu hủy nguyên phụ liệu – tiêu hủy thiết bị máy móc,…tiêu
hủy sản phẩm/ hàng hóa/ chất liệu/ nguyên phụ liệu/ linh phụ kiện/ thiết bị/ máy móc bị lỗi, hư
hỏng, không đảm bảo chất lượng, không được lưu hành và cung cấp ra thị trường, không còn
nhu cầu sử dụng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, không
đảm bảo an toàn lưu thông và sử dụng, hàng độc hại, hàng tồn kho, hết giá trị sử dụng,... nhằm
bảo đảm việc loại bỏ khỏi thị trường các loại hàng hóa, nguyên vật liệu này.
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

MOITRUONG247.VN

Tư vấn môi trường, thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ

Cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý về môi trường
Lập dự án, thiết kế, thi công xây dựng các công trình nhà máy xử lý môi trường –

tiêu hủy – tái chế – xử lý nước thải – xử lý chất thải – xử lý rác thải – xử lý khí thải,…

Cung cấp thiết bị, lắp đặt các các hệ thống dây truyền máy móc thiết bị xử lý môi
trường – hệ thống tiêu hủy – hệ thống tái chế – hệ thống xử lý nước thải – hệ thống

xử lý chất thải – hệ thống xử lý rác thải – hệ thống xử lý khí thải,…

Cung cấp các giải pháp & công nghệ xử lý môi trường phù hợp với từng nghành
nghề kinh doanh/ sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý, tiết kiệm chi phí đầu tư
Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

MOITRUONG247.VN

Thu gom, vận chuyển phế thải, rác thải, chất thải nguy hại
Cung cấp dịch vụ thu gom phế thải, rác thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn,…; Thực hiện phân
loại và đóng gói; Bốc sếp và xử dụng các hệ thống xe vận chuyển chuyên dụng, chuyên trở phế
thải, rác thải, chất thải nguy hại, chất thải rắn,…
Hệ thống xe vận chuyển bao gồm:
Xe tải ben, xe bồn, xe tải gắn cẩu, xe tải thùng hở, xe tải thùng kín, xe tải có mui, xe đầu kéo, xe
tải tự đổ, xe tải phủ bạc, xe tải đông lạnh, tầu thủy các loại trọng tải lớn,....
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Đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển phế
thải, rác thải, chất thải cho các chủ
nguồn thải trên toàn bộ vùng Đồng
bằng sông Hồng, Đông Bắc bộ, Trung
Bắc bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây
Nguyên, Đông Nam bộ, đồng bằng
sông Cửu Long; Đảm bảo an toàn trong
suốt quá trình vận chuyển, toàn bộ các
phương tiện được giám sát bằng thiết
bị định vị toàn cầu GPS giúp kiểm soát
được vị trí xe vận chuyển và lộ trình
hàng hóa đi và đến địa điểm cần bàn
giao.

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

MOITRUONG247.VN

Tái chế phế liệu, phế thải, rác thải, chất thải
Là quá trình xử lý phân loại hàng hóa/ hàng phế liệu, nguyên liệu/ chất thải/ rác thải, chất liệu/
nhựa/ sắt thép/ inox/ đồng/ nhôm/ chì/ thiếc/ kẽm/ giấy/ vải,…và được đưa về các nhà máy tái
chế sản xuất ra các nguyên liệu/ hàng hóa tái sử dụng mới; Tái chế và thu hồi chất thải nguy hại
không những tốt cho môi trường mà còn đem lại những lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, làm
tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí liên quan đến việc mua nguyên vật liệu và quản lý chất
thải. Do đó việc biến chất thải thành nguồn tài nguyên, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện
chất lượng cuộc sống con người là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Công nghệ
Tiên tiến
Bảo vệ
Môi trường

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

MOITRUONG247.VN

Xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại

Khảo sát và tư vấn hoạt động quản lý chất thải công nghiệp (chất thải không
nguy hại ) / chất thải nguy hại
Thu gom và Vận chuyển chất thải công nghiệp/ chất thải nguy hại
Lưu trữ và tiền xử lý chất thải công nghiệp an toàn
Lưu trữ chất thải nguy hại an toàn
Xử lý chất thải nguy hại triệt để và bền vững.
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

MOITRUONG247.VN

Lan tỏa hoạt động Bảo vệ môi trường
Chúng tôi tham gia tích cực các hoạt động, sự kiện, chương trình hành động bảo vệ môi trường
chung của Việt Nam và thế giới; Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chúng tôi luôn chú
trọng yếu tố bảo vệ môi trường; Quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư các ý tưởng, dự án startup/ khởi
nghiệp trong lĩnh vực môi trường của cộng đồng; Hiện đang nghiên cứu xây dựng một số đề án/
mô hình kinh doanh trong lĩnh vực môi trường và liên quan đến các hoạt động bảo vệ môi trường,
đồng thời phát động phong trào lan tỏa các hoạt động này trong cộng đồng các doanh nghiệp
Việt.

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ PHẾ LIỆU

PHELIEU247.COM

Kinh doanh phế liệu
Chúng tôi thu mua tất cả các loại hàng phế liệu với số lượng không hạn chế, chúng tôi cam

kết mang đến cho khách hàng dịch vụ thu mua phế liệu trọn gói từ khâu tư vấn – đánh giá –
thẩm định hàng hóa – định giá và chào giá thu mua phế liệu giá cao.
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ PHẾ LIỆU

PHELIEU247.COM

Thu mua phế liệu
Đồng phế liệu

Thiếc phế liệu

Inox phế liệu

Niken phế liệu

Nhôm phế liệu

Hợp kim phế liệu

Chì phế liệu

Nhựa phế liệu

Sắt thép phế liệu

Ắc quy phế liệu

Gang phế liệu

Kẽm phế liệu

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ PHẾ LIỆU

PHELIEU247.COM

Thu mua phế liệu

Dây cáp đồng, dây cáp điện lõi đồng, dây cáp lõi đồng

Dây cáp nhôm, dây cáp điện lõi nhôm, dây cáp lõi nhôm

Thu mua phế liêu điện tử, bản mạch điện tử phế liệu

Thu mua vải phế liệu, vải vụn, vải cây, vải may mặc các loại

Thu mua phế liệu công trình, sắt thép công trình
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ PHẾ LIỆU

PHELIEU247.COM

Thu mua phế liệu
Thu mua nhà xưởng, sắt thép khung nhà xưởng,
sắt thép khung nhà máy
Thu mua máy móc phế liệu, dây truyền sản xuất,
máy móc công nghiệp
Thu mua nhựa phế liệu, ống nhựa phế liệu, ống nhựa chịu nhiệt,
các loại nhựa phế liệu
Thu mua phế liệu ắc quy, ắc quy viễn thông, ắc quy ô tô,
ắc quy xe máy, ắc quy xe điện, ắc quy xe nâng

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ THANH LÝ

THANHLY247.VN

Kinh doanh hàng thanh lý
Chúng tôi đã xây thành công các mối quan hệ mạnh mẽ phong phú với nhiều đối tác - khách
hàng là các nhà máy, nhà xưởng, công trình, khách sạn, nhà hàng, Spa, Slon, Showroom, Shop,
quán ăn, nhà hàng, tổ chức, doanh nghiệp,… có nguồn hàng thanh lý thường xuyên với số
lượng lớn.
Thu mua tất cả các loại hàng hóa thanh lý. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch
vụ thu mua hàng thanh lý trọn gói từ khâu tư vấn – đánh giá – thẩm định hàng hóa – định giá và
chào giá thu mua thanh lý giá cao.
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ THANH LÝ

THANHLY247.VN

Thu mua hàng thanh lý
Thanh lý thiết bị công
nghệ thông tin

Thanh lý thiết bị điện
công nghiệp

Thanh lý thiết bị
điện tử

Thanh lý thiết bị
điện lạnh

Thanh lý thiết bị
viễn thông

Thanh lý thiết bị –
đồ dùng gia dụng

Thanh lý thiết bị kỹ
thuật số

Thanh lý thiết bị
văn phòng

Thanh lý thiết bị
điện gia dụng

Thanh lý dây chuyền
máy móc sản xuất

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ THANH LÝ

THANHLY247.VN

Thu mua hàng thanh lý
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Thanh lý máy móc –
thiết bị công nghiệp

Thanh lý xe ô tô – xe
máy – xe điện

Thanh lý công cụ –
dụng cụ – phụ kiện

Thanh lý nội thất
gia đình

Thanh lý nhà máy
– nhà xưởng

Thanh lý nội thất
văn phòng

Thanh lý thiết bị âm
thanh – nhạc cụ

Thanh lý ngoại thất
sân vườn

Thanh lý thiết bị
chiếu sáng

Thanh lý hàng may mặc
– thời trang

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ THANH LÝ

THANHLY247.VN

Thu mua hàng thanh lý
Thanh lý hàng và đồ
chơi cho mẹ và bé

Thanh lý đồng
các loại

Thanh lý phòng Net
– phòng Game

Thanh lý inox
các loại

Thanh lý tài sản
nhà đất

Thanh lý đồ gốm sứ
các loại

Thanh lý dụng cụ –
máy tập thể thao

Thanh lý nhôm
các loại

Thanh lý sách báo
tạp chí

Thanh lý sắt thép
các loại

Thanh lý đồ gỗ
các loại

Thanh lý ắc quy
các loại

HỆ THỐNG ĐIỂM GIAO DỊCH
Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực kinh

doanh Giải pháp, Công nghệ, Sản phẩm &
Dịch vụ môi trường – Kinh doanh phế liệu –

Kinh doanh hàng thanh lý, chúng tôi đã xây
dựng và phát triển thành công hệ thống
các đối tác – đại lý – cơ sở giao dịch phủ
rộng khắp trên toàn quốc.

CÓ MẶT TẠI 63 TỈNH VÀ

THÀNH PHỐ TRÊN CẢ NƯỚC
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HỢP TÁC
Chúng tôi luôn tìm kiếm, mở rộng và sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác – khách hàng là chủ
nguồn thải phế liệu – phế thải – rác thải – chất thải – chất thải rắn – chất thải nguy hại – các

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường - mua bán phế liệu – mua bán hàng thanh

lý – các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực

moitruong247.vn

Hợp tác kinh

Hợp tác kinh

Hợp tác kinh

Công nghệ, Sản

bán phế liệu

hàng thanh lý

doanh Giải pháp,
phẩm & Dịch vụ
môi trường

doanh mua

doanh mua bán

KHÁCH HÀNG
247G đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các khách hàng có nhu cầu hợp tác sử dụng dịch

vụ: doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan ban ngành nhà nước, các tổ

chức kinh tế xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận,…Không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ, 247G
mong muốn là bạn đồng hành cùng quý khách hàng.

TRANSPORT

VDO Land

VT
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ĐỐI TÁC
247G là đối tác của các tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Chúng tôi tự hào
mang đến cho khách hàng những giải pháp, dịch vụ, công nghệ tốt nhất.

LIÊN HỆ

Về Công ty 247G
HN: 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

HCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3,
Hồ Chí Minh

Tel/ Hotline: 1900 6891 – Email: info@247g.vn – Website: www.247g.vn
Kinh doanh Giải pháp, Công nghệ, Sản phẩm & Dịch vụ môi trường
Email: info@moitruong247.vn – Website: www.moitruong247.vn
Kinh doanh phế liệu

Email: info@phelieu247.com – Website: www.phelieu247.com
Kinh doanh hàng thanh lý

Email: info@thanhly247.vn – Website: www.thanhly247.vn
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247GROUP
Hotline: 1900 6891

247GROUP
HN: 61 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

HCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh
Tel/ Hotline: 1900 6891 - Email: info@247g.vn – Website: www.247g.vn

