
Với sứ mệnh nâng tầm nhà thầu Việt, chuỗi 
“Huấn luyện thi công CONWOOD” được tổ chức 
tại Hồ Chí Minh và Bình Dương trong tháng 4 
vừa qua và sẽ được mở rộng đến các khu vực 
khác trên toàn quốc.
Chương trình được diễn ra với 3 phần trao đổi 
thông tin, giải đáp thắc mắc cho người tham dự 
và phần thi thực hành về cách lắp đặt, sơn thanh 
CONWOOD trên hệ khung sắt. Không chỉ truyền 
đạt nội dung, kiến thức cần thiết đến cho những 
anh thầu trang trí nội - ngoại thất, kiến trúc sư và 
các công ty đối tác mà Hội thảo còn mang đến 
những giây phút gắn kết, sẻ chia nhờ sự đồng 
hành đầy nhiệt tình từ phía nhà phân phối.
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Nhằm kết nối và chia sẻ thông tin kiến trúc cũng như cập nhật liên tục xu hướng 
vật liệu xanh đến Quý khách hàng, chúng tôi vui mừng cho ra mắt Trang Zalo 
chính thức “CONWOOD Việt Nam”. Hãy quét mã và chọn “Quan tâm” để không 
bỏ lỡ tin tức mới hổi và những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay nhé!

RA MẮT TRANG ZALO CHÍNH THỨC CONWOOD VIỆT NAM

HÀNH TRÌNH ĐEM ĐẾN 
VẺ ĐẸP TỰA THIÊN NHIÊN

"Tuần lễ thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2021" 
được tổ chức bởi Cục Xúc tiến Thương mại Quốc 
Tế, Bộ Thương mại Thái Lan - Văn phòng Thương 
vụ Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM vào 
ngày 06-09/5 tại SECC.
CONWOOD tự hào là một trong những thương 
hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam trưng 
bày và giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao 
nhất. Một lần nữa, CONWOOD chân thành cảm 
ơn Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thái Lan (Việt Nam) 
và các đối tác đã gặp gỡ và tham quan gian hàng 
của chúng tôi trong khuôn khổ triển lãm.

CONWOOD VIỆT NAM THAM DỰ 
TOP THAI BRANDS 2021

Với sứ mệnh lan toả thông điệp vì một cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai, cuộc thi INSEE 
Prize mang đến cơ hội hiện thực hoá giấc mơ về 
các công trình bền vững, đóng góp giá trị nhân văn 
cho xã hội và môi trường. CONWOOD mong 
muốn đem đến một sân chơi mang những trải 
nghiệm “rất thật” cho sinh viên ngành kiến trúc từ 
các trường đại học trên khắp cả nước. Tổng giá trị 
giải thưởng INSEE Prize lên đến 260 triệu đồng. 
Trong đó, đội giải nhất sẽ có cơ hội tự tay thiết kế 
và được tài trợ 50m2 CONWOOD để thực hiện 
công trình đáng nhớ của mình.

CONWOOD ĐỒNG HÀNH CÙNG 
THẾ HỆ KIẾN TRÚC SƯ TƯƠNG LAI

Tính cấp thiết “xanh” đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong kiến trúc nhằm đóng góp bảo vệ môi 
trường, sớm đưa môi trường sống trở lại trạng thái cân bằng trong quỹ đạo phát triển bền vững của 
nhân loại.
Cuộc khủng hoảng khí hậu những năm gần đây đang dần bộc lộ rõ nét hơn rằng chính sách quy 
hoạch của các thành phố không đủ hiệu quả để đảm bảo cho chúng ta một không gian sống trong 
lành, khỏe mạnh.
Marko Brajovic - KTS người Croatia, Brazil có một công trình về phép đo sinh học đã tiếp cận chủ đề 
này theo một cách nguyên thủy, ông cho rằng thực vật trông xanh vì cặp phân tử diệp lục đặc biệt sử 
dụng đầu đỏ của quang phổ ánh sáng để cung cấp năng lượng, do đó màu xanh lá cây chính là dòng 
chảy của năng lượng, vật chất của sự sống. Theo ông, “tương lai là về sự đồng bộ của kiến trúc với các 
quá trình của tự nhiên. Đó chính là cách để tồn tại thông minh, kiên cường và có ý nghĩa”.
Nguồn: Sưu tầm

KIẾN TRÚC “XANH” VỚI CÔNG CUỘC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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