
Hoa cânh Đô Xu tiền thân là Đơn vị sân xuất Hoa cânh tết từ năm 2000 trâi qua 20 năm 

phát triển cây giống hoa, đến 2020 Hoa cânh Đô Xu mở rộng cây giống mắc ca, chế biến 

sân phẩm từ Mắc ca.  

Không chỉ tinh túy trong nghề sân xuất Hoa tết, Hoa cânh Đô Xu vận dụng sự tỉ mỉ đó 

vào Cơ sở chế biến Mắc ca, nơi cũng cần sự chu đáo, nâng niu từng chút một như việc trồng 

hoa. những sân phẩm thân thiện môi trường. Sân phẩm chất lượng cho người tiêu dùng   

Hân hạnh hợp tác cùng Quý khách hàng, đối tác gần xa  

Địa chỉ: 19 Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, Đức Trọng, T. Lâm Đồng 

Phone: 0969 269 170    Web: hoacanhdoxu.com   Email: doxuho@gmail.com 



Thiên nhiên là của bạn 
Bạn  xứng đáng được sống trong môi trường trong lành đầy hoa và tiếng chim  

Trở thành công ty hàng đầu cung cấp cây giống, sản phẩm Hạt Mắc ca hàng đầu khu vực 
tây nguyên và đông nam bộ. 
Đô Xu mong muốn tạo ra một thương hiệu chất lượng hàng đầu, nhưng giá cả lại phải 
chăng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng  

Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm chất lượng cao và đẹp. 
Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác toàn diện, cùng nhau phát triển. 
Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo nhân 
viên không chỉ làm việc, mà có thể học hỏi thêm, trưởng thành hơn trong sự nghiệp sau 
này của nhân viên. 
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích công ty cũng như lợi ích cộng đồng, mang tâm tình phục vụ 

cộng đồng ở mọi công đoạn công việc. 

Tận tâm, tậm lực, tận tình 
Tâm tâm: Đô Xu luôn mong muốn cung cấp một giá trị chứ không chỉ là một sản phẩm. 
Tận lực: Hỗ trợ đến cùng trong khả năng của công ty nhằm thỏa mãn khách hàng. 
Tận tình: Ngay cả khi không đáp ứng được nhu cầu khách, Đô Xu sẵn sàng giới thiệu 
khách hàng đến với những đơn vị đáp ứng tốt nhất nhu cầu và phù hợp với khách hàng. 
Cảm ơn Quý khách hàng, Đô Xu và Quý khách đã và đang taọ ra cộng đồng 
những  con người yêu thiên nhiên và sự trong lành! 
Hân hạnh hợp tác cùng Quý khách hàng, đối tác gần xa 



Thiên nhiên là của bạn 
Bạn  xứng đáng được sống trong môi trường trong lành đầy hoa và tiếng chim  

Ăn vặt, bổ tim, tăng cường dưỡng 
chất, bồi bổ cơ thể 
Giải pháp bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tim 
mạch 
Dễ dàng tách, đã nứt tự nhiên 
Cam kết thơm ngon, không hôi dầu 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Hoa cảnh Đô Xu 
19 Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Email: doxuho@gmail.com 
Điện thoại: 0969.269.170 
Zalo: 036 30 237 90     |  Website: hoacnhdoxu.com 

Là sản phẩm giống chuẩn mang lại 
năng suất cao 
Chất lượng đảm bảo, nguồn gốc rõ 
ràng, đầy đủ giấy tờ 
Cây dễ trồng và mang lại hiệu quả 
Đảm bảo mang lại năng suất và hiệu 
quả kinh tế 

Là giải pháp trang trí không gian nhà 
trong những ngày tết đến xuân về, 
mang lại may mắn 
Cây trồng tại Lâm Đồng, ra hoa đều và 
đẹp dưới thời tiết khí hậu Lâm Đồng 


