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Zimzalabim là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và sửa chữa các dòng 

xe điện phục vụ cho sân golf, khu du lịch, bệnh viện, trường học… Chúng tôi hướng đến 

người dùng muốn hướng đến một cuộc sống tiện ích, văn minh, thân thiện với môi trường 

bằng các sản phẩm xe ô tô điện được nhập khẩu chính hang từ những nhà sản xuất nổi tiếng 

trên thế giới.

Zimzalabim đã và đang không ngừng phát triển mạnh mẽ, có độ phủ rộng trên phạm vi cả 

nước. Các dòng sản phẩm Công ty cung cấp nhận được sự tin tưởng đặc biệt của hàng ngàn 

Quý doanh nghiệp, khách hàng trong và ngoài nước. Đối với chúng tôi. Zimzalabim là một 

lời hứa về chất lượng, chuyên nghiệp trong từng bước phục vụ khách hàng trước, trong và 

sau bán hàng, mang đến sự hài lòng tuyệt đối.

Hiện nay Công ty sở hữu 

đội ngũ chuyên nghiệp là 

nguồn lực vững mạnh sàng 

phục vụ khách hàng một 

cách tốt nhất. Chúng tôi 

luôn chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực bằng cách 

thường xuyên đưa đội ngũ 

chuyên viên kí thuật đi đào 

tạo nước ngoài

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
History of formation and development



Zimzalabim Company is one of the leading units in the field of import and repair of electric 

vehicles for golf courses, tourist areas, hospitals, schools… We introduce customers to a 

friendly, civilized and environment friendly life with electric cars imported from wellknown 

manufacturers in the world.

Zimzalabim Company has been developing strongly, covening the whole coutry. Our   

Company’s products are trusted by thousands of businesses, domestic and foreign                

customers. 

Currently, our Company owns a young, dynamic and professional staff who makes a strong 

foundation in oder to reach our market and provide excellent services to customers.          

Especically we always focus on developing human resources. Our staff regularly undertakes 

professional training programmes abroas.

Hiện nay Công ty sở hữu 

đội ngũ chuyên nghiệp là 

nguồn lực vững mạnh sàng 

phục vụ khách hàng một 

cách tốt nhất. Chúng tôi 

luôn chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực bằng cách 

thường xuyên đưa đội ngũ 

chuyên viên kí thuật đi đào 

tạo nước ngoài
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For us, Zimzalabim Company 

is a promise of quality and 

professional in every step of 

serving customers even 

before, during and after sales 

which will ofter customers 

absolute satisfaction.



Zimzabim hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhập khẩu và sửa chữa các dòng xe ô tô 

điện dùng trong sân golf, resort, khu du lịch, bệnh viện, trường hõ, nhà máy... tiện ích cho 

việc di chuyển và thân thiện với môi trường.

Cung cấp linh kiện, phụ kiện chính hãng của các dòng xe ô tô điện Công ty đang phân phối 

và dịch vụ bảo hành, sửa chữa các dòng xe E-Z-GO ( Mỹ), Club Car ( Mỹ), Yamaha ( Nhật) 

tại sân Golf.

Tất cả những dòng sản phẩm này đều được nhập khẩu từ những thương hiệu nổi tiếng hàng 

đầu thế giời như Eagle ( Trung Quốc), HDK, Langqing, Marshell ( Trung Quốc)

Hướng tới giá trị của sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất. 
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TẦM NHÌN SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
History of formation and development

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
Scope of operation

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

- Hiệu quả
- Effective

- Chuyên nghiệp
- Professional

- Làm việc theo đạo lý
- Work ethically

- Làm việc công bằng
- Work ethically

Tầm nhìn:
Towards the true value of products and services.Vision:

Xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.Sứ mệnh:
To build a civilized, modern and environment- frieanly societyMission:



Zimzalabim Company operates in the field of trading, importing and repairing electric cars 

which are used in golf courses, resorts, resorts, tourist area, hospitals, schools, factories… 

They are convenient for transporlation and environmaent friendly.

We also supply genuine parts and accessories of electric cars ( apply to cars which our   

Company are distributing). Moreover, we offer repair and maintenance services for EZ- GO 

(USA), Club Car (USA), Yamaha ( Japan) at golf course. 

All of these products are imported from well-known brands such as Eagle ( China), HDK 

(China), Langqing ( China), Marshell ( China).

Là một trong những Công ty có tầm nhìn 

lớn khi đưa sản phẩm xe ô tô điện đến với 

thị trường Việt Nam chúng tôi luôn chú 

trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

chuyên nghiệp để mang đến sự hài lòng 

nhất. Đội ngũ nhân viên am hiểu về sản 

phẩm sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn tận tâm 

24/24 giúp khách hàng lựa chọn được 

những sản phẩm phù hợp. Hơn hết là 

chính sách bảo hành, bảo dưỡng và sửa 

chữa nhanh chóng- chính xác- an toàn- 

hiệu quả, sử dụng phụ kiện thay thế chính 

hang 100%. Chúng tôi cam kết:
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BÁN HÀNG

CUSTOMER SERVICES BEFORE, DURING AND AFTER SALES



As one of the companies with a great vision when bringing electric cars to Vietnam, we 

always focus on professional customer services to achieve customer satisfaction. Our 

knowledgesble staff is available 24 hours a day to help you choose the righr products. 

Above all, we offer quick- accurate- safe- effective warranty and maintenance policy, using 

100% genuine replacement parts. Our commitment:
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Bảo hành 12 tháng theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng
thuần thục cho nhân viên

Luôn có sẵn phụ tùng thay
thế chính hãng.

Miễn phí bảo dưỡng, bảo trì
định kỳ 3 tháng/ lần

Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật 
và cơ chế vận hành

Standard 12 month manufacturer’s warranty Free maintenance every 3 months

Well trained staff Genuine spare pát are always avallable

Guidance on specifications and 
 operating mechanism



Zimzalabim vinh dự là đối tác của nhiều Tập đoàn, Công ty lớn hàng đầu trên thế giới, cùng 

chung chí hướng đưa các sản phẩm chất lượng, uy tín nhất đến tay khách hàng. Trong đó 

phải kể đến WULING- Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực cung cấp ô tô và phụ kiện ô 

tô ra đời vào năm 1985.

EAGLE- Hãng sản xuất chuyên thiết kế xe điện Trung Quốc thành lập năm 1999. EAGLE 

hàng đầu Trung Quốc cung cấp xe điện National Games lần thứ 9.

Chúng tôi tự hào là đơn vị đồng hành cùng các đơn vị đầu tư hàng đầu tại Việt Nam như: 

Đại Học Quốc gi Tp. HCm, Vinamilk, nhà máy bia Heniken, Công ty Intel, Trường Đại Học 

Ngân Hàng…tiêu biểu với các công trình nổi tiếng như khu du lịch Long Điền Sơn, công 

trình thung lung tình yêu TTC Word, khu du lịch Đại Nam, Vạn Phúc City, Mercure Hotels, 

Vinpearl, Phú Mỹ Hưng, Bệnh viện 175, Biển Sầm Sơn Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 

Thành Phố, The Imperial Hotel Vũng Tàu và hàng trăm công trình lớn nhỏ trên toàn quốc.

Zimzalabim hội tụ nguồn lực tinh hoa là một đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh 

nghiệm, tác phong chuyên nghiệp và nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những tập đoàn uy tín 

trên thế giới. Zimzalabim tin tưởng chúng tôi sẽ mang lại những sản phẩm tốt nhất đến tận 

tay khách hàng
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có khu sản xuất 20.000 m2 với 2 dây 

chuyền lắp ráp hiện đại.

LV TONG- Hãng sản xuất xe điện nổi 

tiếng của Trung Quốc với công suất 

2.000 chiếc mỗi tháng LV TONG áp 

dụng công nghệ tiên tiến của Đức để tạo 

nên những chiếc xe độc đáo

LANGQING- Công ty sản xuất xe điện 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
OUR PARTNERS



Zimzalabim Company is honoredto be the partner of many leading corporations in the 

word, with the same vision to bring best quality products to customers including.

Wuling- The word leading corporatinon in the field or cars and car accessories which was 

born in 1985.

Eagle- A Chinese manufacturer specializes in designing electric vehicle. It was establishes in 1999. 

Eagle has a production are which cover 20,000 square meter with 2 modem assembly lines.

LV  TONG- The famous electric car manufacturer in China with a capacity of 2,000 units 

per month. LV TONG applies advanced German technology to create unique cars.

LANGQING- China’s leading electric vehicle manufacturer who supplies for the 9th        

National Games. We are also pround to be a partner of many leading investment          

companies in Vietnam such as Ho Chi Minh City National Univer sity, Vinamilk, Heineken 

brewery, Intel corporation, Banking University… Our most famous works include Long Bien 

Son tourist area, TTC Word Love Valley, Dai Nam tourist area, Van Phuc City, Mercure 

Holtels, Vinpearl, Phu My Hung, Hospital 175, Sam Son beach in Thanh Hoa, Children    

Hospital,Imperial Hotel Vung Tau and hundreds of lange and small projects across the   

country. Zimzalabim Company is an elite group of experienced and professional staffs who 

are well supported by prestigious corporation on the world. Zimzalabim believes we will 

bring the best products to customers.
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ZIMZALABIM
Tầng 4, Toà nhà Huynh Đệ, 78/3 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM
0931 138 149                            nguyenkhanh@zimzalabim.vn

www.xedienchokhach.com.vn - www.zimzalabim.vn


