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Tầm nhìn va ̀ Thê ́ mạnh

Phần 1



Tầm nhìn

Uống cà phê

Mua sữa nghĩ đến

Hiện nay khi muốn đi : 

Mua điện thoại di động



Tầm nhìn trong vòng 2 năm nữa

Muốn lắp điện mặt trời

LITHACO công ty điện mặt trời được công nhận nhất Việt Nam



Vấn đề là Việt Nam đang thiếu điện

Phần 2



Vấn đê ̀ của Việt Nam và cơ hội cho LITHACO

Tới 2025 Việt Nam cần lượng điện gấp đôi hiện tại

Việt Nam đang thiếu điện không chỉ năm nay mà còn

nhiều năm tới



Bởi vì :

Nhiệt điện than đang bị phản đối

vì quá ô nhiễm

Điện khí sạch nhưng phải nhập

khẩu nhiên liệu giá cao

Dầu khai thác khó khăn

vì TQ ngăn trở

Thủy điện cạn nước



Đây là thời cơ để Việt Nam làm cách mạng về năng lượng

Và cuộc cách mạng lần này gọi tên điện gió và điện mặt trời….



Thi ̣ trường rộng lớn va ̀ cơ hội cho

LITHACO

Phần 3



Thị trường mục tiêu va ̀ cơ hội kinh doanh

Dân số hiện tại của Việt Nam là 96.987.996 người vào ngày 17/02/2020 theo số liệu 

mới nhất từ Liên Hợp Quốc. (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/)

Và 30 triệu mái nhà, nếu mỗi mái nhà là một

nhà máy điện, Việt Nam sẽ mất từ 30 đến 40 

năm

Trong khi đó theo số liệu của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thì tính đến hết tháng 11 

năm 2019 cả nước có 19,378 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 318 MW chiếm

0,065% so với tiềm năng

https://danso.org/viet-nam/


Trên 300 công ty starup đăng ký làm đại lý cho LITHACO

Sức hút của LITHACO đối với các Startup



Bên cạnh khoảng trên 30 đại lý củ

Mạng lưới đại lý trải dài từ Nghê ̣ an vào tới Cà mau



Các công ty nước ngoài đang tìm đến công ty để hợp tác



Giải pháp ( Sản phẩm & dịch vụ)

Phần 4



Giải pháp (Sản phẩm & dịch vụ)

Tổng thầu EPC cho các dự án ESCO



Giải pháp (Sản phẩm & dịch vụ)

Tổng kho phân phối



Giải pháp (Sản phẩm & dịch vụ)

Dịch vụ O&M

Cung cấp nhân công cho các dự án Solar Farm



Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Phần 5



Mục tiêu doanh thu 2020 ->2022.
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Mục tiêu chia cổ tức (có bảng phân tích đính kèm)

* Mô hình EPC :  Mục tiêu chia cổ tức >= 40% trong năm 2020.



Mục tiêu phát triển

Phần 6



Mục tiêu phát triển

* LITHACO với hành trình 12 năm phát triển

 Khởi đầu là thi công TBA va ̀ đường dây

 Thi công M&E những năm tiếp theo cho đến bây giờ



Mục tiêu phát triển

Mục tiêu năm 2021 thuộc top 

10 nhà thầu solar rooftop

2025 trở thành cty năng lượng

số 1 Việt Nam



Chiến lược Marketing va ̀ Sales

Phần 7



Chiến lược marketing và sale 



Chiến lược marketing và sale 

Tô ̉ chức hội thảo, đồng hành

cùng EVN

Chính sách hoa hồng CTV 

va ̀ nhân viên ngành điện



Chiến lược marketing và sale 

Hướng dẫn lắp đặt điện mặt trời



Thế mạnh của LITHACO

Phần 8



Nhân sự

Nguồn nhân lực có kỹ năng nghề là tài sản của LITHACO



Thê ́ mạnh của LITHACO

Đội ngu ̃ kỹ thuật

Các dịch vụ hô ̃ trợ kèm theo

Đội ngu ̃ lắp đặt

Được EVN lựa chọn đồng hành



LITHACO sử dụng sản phẩm Top 1 thế giới

Sản phẩm tấm pin cấp 1 (Tie 1)

Biến tần Made in Germany



Áp dụng các phần mềm thiết kế của Mỹ

Đội ngũ thiết kê ́ với các phần mềm chuyên dụng



Nhân sự

Phòng Marketing hoạt động hiệu quả



Rất đông cá nhân xin làm cộng tác viên

Cộng tác viên chuyên nghiệp



Đối thủ cạnh tranh

Phần 9



Đối thủ cạnh tranh



Đối thủ cạnh tranh



Vốn và sử dụng vốn đầu tư

Phần 10

Vốn và sử dụng vốn đầu tư



Cần huy động thêm 8 tỷ để thực hiện kế hoạch kinh doanh khả thi

2020 và 2021.
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Vốn & Sử dụng vốn



Tiền này dùng để làm gì :

Sale Team             Marketing Team



LITHACO Tiên phong để dẫn đầu



LITHACO LIÊN KẾT ĐỂ THÀNH CÔNG



Công Ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

• Địa chỉ: 514 Đường Trấn2 văn Giàu, P. An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
• Website: https://lithaco.vn hoặc www.lithaco.com
• Điện thoại: 0941812233

https://lithaco.vn/
http://www.lithaco.com/

