
Công Ty TNHH Sản Xuất Dược Mỹ Phẩm

TAMI NATURAL HOME



Đi cùng sứ mệnh kiến tạo nền mỹ phẩm Việt Nam vươn tầm thế giới

Công Ty TNHH Sản Xuất Dược Mỹ Phẩm Tami Natural Home ra đời từ cuối năm 2018, đến nay 
chúng tôi tự hào là một trong số các công ty gia công mỹ phẩm độc quyền có chất lượng, uy tín hàng 
đầu tại thị trường Việt Nam.Từ bước đầu mong muốn phát triển các sản phẩm an toàn bền vững, 
Tami Natural Home dần đặt nặng uy tín trách nhiệm hơn, luôn cam kết đầu ra với các dòng mỹ 
phẩm chăm sóc/ làm đẹp/ hóa mỹ phẩm ưu tiên tới chất lượng và giá thành vì người tiêu dùng Việt. 
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Tầm nhìn

Đến năm 2025, Tami Natural Home mong muốn trở thành hệ thống nhà máy xuất khẩu mỹ phẩm 
có quy mô toàn cầu. Tami định hướng công ty ngang tầm với các nhà máy trên thế giới về vốn 
đầu tư, cơ sở hạ tầng và quy trình chuyển giao công nghệ.

Sứ mệnh

Nhà máy Mỹ Phẩm Tami Natural Home là đơn vị sản xuất những sản phẩm và giải pháp làm đẹp 
tân tiến và an toàn. Tami luôn cam kết vì sự an toàn của khách hàng, các sản phẩm của Tami đều 
nổi bật với các chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn vô hại với môi trường. Chúng tôi tuân thủ 
hướng dẫn Thực Hành Sản Xuất Tốt, từ đó thúc đẩy các nghiên cứu khoa học và đóng góp vào 
việc phát triển các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng chứ không đơn thuần chỉ muốn quảng bá 
sản phẩm.

Mục tiêu chiến lược

Chúng tôi xây dựng Tami Natural Home trở thành đơn vị gia công cung cấp các giải pháp tối ưu 
nhất với từng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, là địa chỉ đáng tin cậy đối với các đối tác thứ ba; 
kể cả doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác, sản xuất, nghiên cứu khoa học; hướng tới 
nghiên cứu và phát triển những sản phẩm khác biệt mà thị trường chưa có, mỗi sản phẩm tạo ra 
là một quá trình tìm tòi và cải tiến liên tục.
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DỊCH VỤ TÍCH HỢP TOÀN DIỆN

Tư vấn Xác định nhu cầu
& thị trường

Ký kết hợp đồng
sản xuất

Phát triển
sản phẩm

Đánh giá độ ổn định,
sự tương thích & an toàn

Giao hàng
& Hỗ trợ truyền thông

Sản xuất
& Đóng gói

Đánh giá chất lượng
& thu mua nguyên vật liệu

Lên kế hoạch
sản xuất

Thiết kế bao bì
& phát triển công thức riêng

của sản phẩm



DỊCH VỤ CỦA TAMI

OEM

Original Equipment Manufacturing
(tạm dịch: sản xuất thiết bị gốc): Công ty 
Tami thực hiện các công việc sản xuất 
theo các thông số kỹ thuật, cấu phần vật 

tư được cung cấp từ khách hàng.

ODM

Original Design Manufacturing
(tạm dịch: sản xuất “thiết kế” gốc): 
Công ty TAMI đem đến cho khách 
hàng giải pháp trọn gói để tạo nên 
1 sản phẩm làm đẹp, bao gồm từ 
việc thiết kế, lên demo sản phẩm 

từ ý tưởng của khách hàng.

OBM

Original Brand Manufacturing
(tạm dịch: sản xuất thương hiệu 
gốc): Khách hàng phát triển 
thương hiệu và mua lại sản 
phẩm được sản xuất bởi Tami, 
sau đó đóng gói nhãn mác 
thương hiệu của khách hàng, để 

làm tăng giá trị cho sản phẩm.



CHĂM SÓC DA MẶT

Gia công Toner Gia công Cream / Essence Gia công Serum Gia công Xịt khoáng

Gia công
Mặt nạ giấy

Gia công
Sản phẩm chống nắng

Gia công
Tẩy tế bào chết

Gia công Tẩy trang Gia công Sữa rửa mặt



CHĂM SÓC CƠ THỂ

Gia công
Tẩy tế bào chết

Gia công
Sữa dưỡng thể

Gia công
Kem body

Gia công
Sữa tắm



CHĂM SÓC TÓC

Gia công
Dầu xả tóc

Gia công
Dầu gội



TRANG ĐIỂM

Gia công
Che khuyết điểm

Gia công
Phấn phủ

Gia công
Foundation và BB Cream

Gia công Cushion Gia công Son



MỸ PHẨM NAM

Gia công
Sữa rửa mặt cho nam

Gia công
Sữa tắm nam

Gia công
Dầu gội nam



HÓA PHẨM NHÀ CỬA

Gia công Sản phẩm
Nước xả vải

Gia công Sản phẩm
Nước giặt

Gia công Sản phẩm
Nước rửa chén

Gia công Sản phẩm
Nước lau kính

Gia công Sản phẩm
Lau sàn



CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Gia công
Nước súc miệng

Gia công
Dung dịch rửa tay khô



CHỨNG CHỈ CỦA TAMI



THANKS FOR WATCHING


