Thông cáo báo chí
SAINT-GOBAIN VIỆT NAM RA MẮT 3S
ỨNG DỤNG KẾT NỐI CHỦ NHÀ VÀ THỢ THẠCH CAO CHUYÊN NGHIỆP
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2018 - Nhận thức công nghệ đang ngày càng thể
hiện vai trò then chốt trong việc thay đổi hành vi người dùng, tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam
với 3 thương hiệu sản phẩm Vĩnh Tường, Gyproc, DURAflex đã ra mắt Kết nối 3S - ứng dụng
đầu tiên giúp chủ nhà kết nối nhanh với nhà thầu, thợ thạch cao chuyên nghiệp tại Việt Nam.
3S là viết tắt của cụm từ “3 Steps - Ba bước kết nối”. Đây được xem là ứng dụng dịch vụ
đầu tiên trong lĩnh vực vật liệu xây dựng kết nối chủ nhà với thợ thạch cao chuyên nghiệp
khi cần lắp đặt trần hoặc tường thạch cao. Kết nối 3S hoạt động trên nền tảng máy tính và di
động với cả 2 hệ điều hành Android và iOS.
Kết nối 3S cho phép chủ nhà đăng ký thông tin và đăng tải yêu cầu qua một vài thao tác đơn
giản. Sau đó, người dùng được đề xuất danh sách 5 nhóm thợ thi công chuyên nghiệp trong
khu vực tham gia báo giá. Cả thợ và chủ nhà đều có thể chủ động chọn lựa, trao đổi, thỏa
thuận để đảm bảo lợi ích chung của đôi bên. Đồng thời, thông qua hệ thống cập nhật trên
ứng dụng, chủ nhà có thể tham khảo đánh giá chất lượng dựa trên trải nghiệm người dùng
trước đó.
Một ưu điểm khác của 3S chính là hệ thống hỗ trợ cung cấp gần 20 giải pháp trần tường
thạch cao phù hợp với dân dụng và phi dân dụng do các chuyên gia từ Saint-Gobain Việt
Nam phát triển. Điều này giúp chủ nhà chủ động hơn trong việc tiếp cận, hiểu để lựa chọn
những gói giải pháp từ sản phẩm chính hãng chất lượng phù hợp với nhu cầu.
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Tiếp thị toàn quốc Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ: “Thông
qua việc phát triển ứng dụng, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành
mạnh chuyên nghiệp hơn trong thị trường thi công thạch cao, ở đó chất lượng thi công và
sản phẩm chính hãng uy tín được đề cao. Đồng thời, 3S thiết lập cầu nối hiệu quả giữa nhu
cầu của chủ nhà và thầu thợ thạch cao. Chủ nhà dễ dàng được tư vấn giải pháp tốt, yêu cầu
lắp đặt rõ ràng, cùng với mức giá phù hợp với giải pháp lựa chọn. Về phía thợ thi công sẽ
tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn trong thời gian nhanh nhất”.
Hòa cùng kỷ nguyên công nghệ điện thoại thông minh, Kết nối 3S chính là sự bắt nhịp xu
hướng kinh doanh thời đại mới của Saint-Gobain Việt Nam. Với giao diện thiết kế đơn giản,
đẹp và dễ sử dụng, Kết nối 3S hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho những
chủ nhà đang có nhu cầu xây dựng một không gian sống mới tiện nghi cùng giải pháp trần
tường thạch cao chuyên nghiệp.
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Tập đoàn Saint-Gobain
Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, là
những thành tố chính giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho
mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng ta. Các giải pháp này có thể được tìm
thấy ở tất cả mọi không gian trong cuộc sống hàng ngày: trong các tòa nhà, trong
giao thông, cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Các giải pháp
này đem đến sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện những thách thức về xây
dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu.



Doanh thu toàn cầu năm 2017: 40.810 Tỷ euro
Có mặt tại 67 quốc gia với hơn 170.000 nhân viên

Tại Việt Nam: Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho
ngành xây dựng Việt Nam. Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt
Nam: Gyproc và Vĩnh Tường cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngành trần và
tường thạch cao; DURAflex mang đến giải pháp tuyệt vời cho các khu vực ẩm ướt,
ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi còn có thương hiệu Weber chuyên cung cấ p các giải
pháp về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm.
Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng tầm chất lượng
không gian sống và làm việc thông qua việc cung cấp các giải pháp trần và tường
một cách hiệu quả, sáng tạo và bền vững cho cuộc sống và môi trường. Sứ mệnh
của chúng tôi là phát triển những sản phẩm và giải pháp sáng tạo để cùng khách
hàng xây nên những không gian tốt đẹp và thân thiện hơn để sống, học tập, làm
việc, và vui chơi.
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