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Kính gửi Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác,

Các biện pháp chống lại hàng giả trên thị trường toàn cầu
Hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn KITZ là sản xuất và buôn bán van. Chúng tôi nỗ lực không
ngừng để đa dạng hóa chủng loại van về mặt vật liệu, hình dáng và kích thước. Tập đoàn KITZ sản
xuất và bán ra toàn thế giới các loại van điều chỉnh lưu lượng trong nhiều loại đường ống phục vụ đời
sống hàng ngày như hệ thống nước và cống rãnh, mạng lưới phân phối nước nóng và khí tự nhiên, máy
điều hòa không khí, hoặc các ngành công nghiệp dầu tinh chế, hóa chất, dược phẩm và thực phẩm.

Tập đoàn KITZ hiện đang thực hiện các biện pháp đối phó với sản phẩm giả mạo trên thị trường toàn
cầu. Các sản phẩm giả kém chất lượng có thể gây rò rỉ chất lỏng và hóa chất ở nhiệt độ cao / độc hại,
gây nguy hiểm cho sự an toàn của người vận hành hoặc có thể khiến nhà máy ngừng hoạt động do phải
thay thế bằng sản phẩm chính hãng, khiến công việc kinh doanh của Quý khách hàng sẽ bị tổn hại
nghiêm trọng. Hơn nữa, việc buôn bán các sản phẩm giả kém chất lượng không chỉ gây ảnh hưởng đến
doanh thu của các sản phẩm chính hãng, mà còn gây thiệt hại nặng nề đến thương hiệu và giá trị doanh
nghiệp của Tập đoàn KITZ. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, Tập đoàn KITZ sẽ thực hiện các
biện pháp đối phó khác nhau, gồm các hành động pháp lý, với sự hợp tác của các cơ quan chính quyền.

Thị trường Đông Nam Á là thị trường ưu tiên của Tập đoàn KITZ, KITZ CORPORATION và các Công
ty thuộc KITZ Group sẽ liên tục tăng cường các biện pháp chống hàng giả .

Thông tin của các công ty thuộc KITZ Group trong khu vực Đông Nam Á
KITZ Corporation of Asia Pacific Pte. Ltd. (KAP)
Người đại diện
: Hiroshi Nozawa, Chủ tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành
Địa chỉ liên lạc
: 22 Pioneer Crescent #03-06 West Park BizCentral Singapore 628556
Thành lập
: Tháng 10 năm 2011
Phạm vi kinh doanh
: Bán hàng, tiếp thị và phân phối van
KITZ Valve & Actuation Singapore Pte. Ltd. (Công ty con của KAP)
Người đại diện
: Hiroshi Nozawa, Giám Đốc Điều Hành
Địa chỉ liên lạc
: 22 Pioneer Crescent #03-06 West Park BizCentral Singapore 628556
Thành lập
: Tháng 11 năm 1981
Phạm vi kinh doanh
: Bán hàng, tiếp thị và phân phối van
KITZ Valve & Actuation (Thailand) Co., Ltd. (Công ty con của KAP)
Người đại diện
: Takashi Takagi, Giám Đốc Điều Hành
Địa chỉ liên lạc
: 388 Exchange Tower, 17th Floor, Unit 1701-1, Sukhumvit Road,
Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand
Thành lập
: Tháng 3 năm 2015
Phạm vi kinh doanh
: Bán hàng, tiếp thị và phân phối van
KITZ Valve & Actuation (Malaysia) Sdn. Bhd. (Công ty con của KAP)
Người đại diện
: Hiroshi Nozawa, Giám Đốc Điều Hành
Địa chỉ liên lạc
: No 6, Jalan Teknologi Perintis 1/2, Taman Teknologi Nusajaya,
79200 Iskandar Puteri, Johor Darul Takzim, Malaysia
Thành lập
: Tháng 12 năm 2017
Phạm vi kinh doanh
: Bán hàng, tiếp thị và phân phối van
KITZ Valve & Actuation Vietnam Co., Ltd. (Công ty con của KAP)
Người đại diện
: Hideyuki Aoyagi, Tổng Giám Đốc
Địa chỉ liên lạc
: P1-237, 2F, The Prince Residence, No.19-21, Nguyen Van Troi Street,
Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Thành lập
: Tháng 12 năm 2018
Phạm vi kinh doanh
: Bán hàng, tiếp thị và phân phối van
KITZ Corporation of Asia Pacific Pte. Ltd. – VPDD tại Indonesia
Người đại diện
: Yoshiaki Ando, Trưởng Đại Diện
Địa chỉ liên lạc
: Prudential Centre 22nd Floor #2224, Jl Casablanca Raya kav. 88,
Jakarta Selatan 12870, Indonesia
Thành lập
: Tháng 06 năm 2018
Phạm vi kinh doanh
: Tìm hiểu thị trường van
KITZ Corporation of Asia Pacific Pte. Ltd. – VPDD tại Philippines
Người đại diện
: Hideyuki Hojo, Trưởng Đại Diện
Địa chỉ liên lạc
: 23F Tower 6789, Ayala Ave., Makati City 1226 Philippines
Thành lập
: Tháng 8 năm 2017
Phạm vi kinh doanh

: Tìm hiểu thị trường van

Thông tin liên hệ về vấn đề hàng giả
Business Planning Department, Flow Control Business Unit
TEL: +81-43-299-1770 (Nhật Bản)

Tuyên bố chống hàng giả
Kể từ khi thành lập vào năm 1951, KITZ CORPORATION, với tư cách là nhà sản xuất tổng hợp các
thiết bị kiểm soát lưu lượng – sản phẩm van, đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho nhiều đối
tượng khách hàng, được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong vài thập kỷ qua, KITZ đã không ngừng nỗ
lực phát triển sản phẩm và khai thác thị trường, nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng. Năm 2004, KITZ
tiếp quản TOYO VALVE CO., LTD., và chuyển đổi thành công ty con của KITZ. Kể từ đó, KITZ
CORPORATION cùng tất cả các công ty trực thuộc đã xúc tiến việc bán hàng và tiếp thị không chỉ
thương hiệu ‘KITZ’, mà còn cả thương hiệu ‘TOYO’.
Tại thị trường Đông Nam Á, KITZ Corporation of Asia Pacific Pte. Ltd. (KAP), với tư cách là công ty
con do KITZ CORPORATION sở hữu hoàn toàn, các công ty con và văn phòng đại diện của KAP đã
được ủy quyền đầy đủ để giải quyết các hoạt động bán và tiếp thị thương hiệu ‘KITZ’ và ‘TOYO’. Và
chúng tôi, KITZ CORPORATION, bằng văn bản này tuyên bố rằng Tập đoàn KITZ đảm bảo thực hiện
các biện pháp đối phó nhằm loại bỏ các sản phẩm giả mạo hoặc các sản phẩm kém chất lượng vì lợi ích
của khách hàng.
Ngày 25 tháng 05 năm 2021
Makoto Kohno
Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành
KITZ CORPORATION

