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Áo Động Lực khởi đầu từ một dự án thương mại sản phẩm thời
trang với ý tưởng lấy thông điệp về động lực cuộc sống làm nền tảng
và giá trị lan tỏa đến cộng đồng................................................................
Chúng tôi đã nghiên cứu và tạo nên nhiều mẫu thiết kế ấn tượng
giúp các bạn trẻ tìm thấy khát vọng sống, niềm tin và đam mê thực
sự của mình. Một trong số các sản phẩm đó mang thông điệp là (I
have dream, just do it, running, why not now, we are one, yes you
can,….).......................................................................................
Các thông điệp ngắn gọn, súc tích và mang ý nghĩa tạo nên một
dấu mốc, mở đầu cho một cuộc hành trình mới. Mỗi sản phẩm là
một câu chuyện có giá trị.

Nhận thấy cơ hội đầu tư sản xuất sản phẩm vào năm 2016 và giá trị hữu hình
về sản phẩm bao gồm 3 tiêu chí chính là nhất vải, nhì form và thứ ba là đường nét.
Áo Động Lực đã không ngừng nỗ lực đầu tư vào công nghệ để tạo nên những sản phẩm tốt nhất.
Thành quả đầu tiên gặt hái được là công nghệ Fixbody giúp người mặc trở nên thoải mái hơn trong mọi hoạt
động của cơ thể. Và không chỉ dừng lại ở đó cuối năm 2019 Áo Động Lực đã nghiên cứu thành công công nghệ dệt mới với cấu trúc chữ V giúp hơi ẩm bên
trong cơ thể dễ dàng thoát ra bên ngoài với tên gọi là công nghệ thấm hút đa chiều.
Ngoài ra Áo Động Lực còn đầu tư vào các máy móc thiết bị in ấn, sản xuất sản phẩm và chủ động hoàn toàn từ khâu dệt đến in, may, thêu
theo yêu cầu của khách hàng.

Với nền tảng là đơn vị sản xuất, chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong,
ứng dụng công nghệ để cải tiến sản phẩm nhằm đạt được chất lượng
với những ưu điểm vượt trội. Và chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm có
độ bền lên tới 5 đến 7 năm sử dụng, màu mực in bền đến 10 năm. Ngoài
ra các sản phẩm may còn được cải thiện về form áo giúp người dùng
thoải mái hơn, chất liệu vải và sợi cũng được cải thiện mỗi ngày.

Áo Động Lực là đơn vị đầu tiên ứng dụng in dạ quang chuyển nhiệt
trên áo thành phẩm giúp màu sắc của hình ảnh rực rỡ hơn, nâng sắc độ
của hình ảnh lên một tầm cao mới................................................................
Bên cạnh đó chúng tôi cũng đi đầu về các hiệu ứng in silicon,
hologram, kim tuyến, kim loại, ánh kim, phản quang, dạ quang,….
Ngoài việc sản xuất sản phẩm hoàn thiện. Áo Động Lực còn là đơn vị gia công
sản xuất uy tín của các xưởng sản xuất trong nước. Chúng tôi chuyên cung cấp giấy
phôi in chuyển nhiệt, phôi pet kỹ thuật số, decal hiệu ứng cho các xưởng may, xưởng in
vừa và nhỏ trên khắp cả nước. Với công nghệ được đổi mới liên tục mỗi năm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị
tiên phong khám phá những điều mới mà công nghệ ngành dệt may trên khắp thế giới đang nỗ lực phát triển.

2017 là năm đầu tiên Áo Động Lực phát triển kho hàng với các sản
phẩm chủ đạo về áo thun, áo polo, nón mũ, tạp dề,… Nhằm đáp ứng các
sản phẩm sự kiện, đồng phục doanh nghiệp và bỏ sĩ các sản phẩm hoàn
thiện cho các đơn vị sản xuất và thương mại trong và ngoài nước.
Hiện đến nay, kho hàng đã có hơn 200.000 sản phẩm áo hoàn thiện,
3000 tấn vải, nguyên phụ liệu in may thêu đầy đủ. Đây là nguồn cung
cho hơn 200 shop thời trang và 500 doanh nghiệp liên kết sản phẩm của
chúng tôi.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm áo quần thời trang, chúng tôi
còn cung cấp đầy đủ các nguyên phụ liệu đã gia công in, thêu, may, dệt
cho các đơn vị sản xuất. Bên cạnh đó các sản phẩm áo có sẵn cũng đa
dạng hóa về form áo, màu sắc, cỡ áo và chất liệu. Nhằm đáp ứng được
đúng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất.
Đầu năm 2020, chịu ảnh hưởng bởi dịch covid 19, đội ngũ Áo Động Lực đã
ngày đêm nghiên cứu và phát triển thêm nhiều sản phẩm và công nghệ mới. Trong đó
có sản phẩm khẩu trang 4D cao cấp kháng khuẩn, kháng nước, kháng UV. Sản phầm quần áo bảo hộ, đồ trẻ
em,…. Và rất nhiều các sản phẩm khác.

3 Tổ hợp may gồm 5 đến 8 chuyền mỗi Tổ, sản xuất liên tục và được
đào tạo riêng để may cho từng dòng sản phẩm. Chuyền trưởng có
trên 10 năm kinh nghiệm với các dòng sản phẩm áo quần thời trang,
hàng đồng phục, sự kiện, xuất khẩu.......................................................
Đầy đủ máy móc thiết bị in ấn bao gồm các công nghệ in chuyển
nhiệt, in trực tiếp, in pet kỹ thuật số, in decal hiệu ứng, in lụa.
Hơn 200 công nhân viên bao gồm kỹ thuật in, thợ may, chuyền
trưởng, thợ dệt, thợ cắt, thiết kế,...........................................................
Chủ động sản xuất sản phẩm từ khâu dệt nhuộm, may in thêu, thiết
kế và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, bàn giao đến tay khách hàng.
Năng suất cung cấp hơn 50.000 phôi in, 10.000 áo quần thời trang
các loại mỗi ngày.

Chúng tôi có kho hàng hơn 200.000 sản phẩm hoàn thiện, hơn 3000
tấn vải sợi nguyên phụ liệu và các vật tư khác. Số hàng hóa này
luôn sẵn sàng trong kho để đáp ứng các nhu cầu về sản phẩm hỏa
tốc của các đơn vị đối tác là chuỗi cung ứng........................................
Ngoài ra, nhờ vào việc trang bị đầy đủ trang thiết bị máy móc như:
máy dệt bo, dệt vải, máy in, máy thêu…Áo Động Lực luôn chủ động
trong việc sản xuất và tự tin hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.
Đa số các đơn vị thị trường đều phải đi tìm các nhà cung cấp vải,
bo và nguyên phụ liệu đại trà dẫn đến việc thiếu sự đồng bộ trong
chất lượng sản phẩm về màu sắc, chất liệu và chi phí không được
tối ưu. Nắm rõ nhược điểm này, chúng tôi đã không ngừng đầu tư
và nâng cấp máy móc trang thiết bị, kho hàng nhằm tạo ra những
sản phẩm mang tính đồng bộ cao nhất và chất lượng tốt nhất cho
khách hàng.

In chuyển nhiệt: Bằng việc sử dụng dòng máy in công nghiệp Atexco Model
X và Mimaki JV300, chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng
màu dạ quang nhằm nâng sắc độ của màu sắc tạo nên những bản in rực rỡ hơn.
In decal su: Chúng tôi được biết đến nhờ các hiệu ứng in dạ quang, phản
quang, silicon, hologram, ánh kim, nhung, kim tuyến,… với các dòng decal nhập
khẩu của Mỹ và Hàn Quốc. Chạy trên máy Mimaki CJV150 và Mutoh VJ-628.
In lụa, trame, cao: với nhiều hiệu ứng đặc biệt chúng tôi sử dụng hệ thống bàn
oval tự động để in các sản phẩm thời trang nhằm tạo ra tính đồng bộ tốt nhất
về màu sắc và chi tiết in........................................................................................
In pet kỹ thuật số: đây là một trong số những công nghệ được cập nhật từ
tháng 5/2020 và Áo Động Lực là đơn vị đầu tiên đầu tư thiết bị máy bao gồm
cả hệ thống in và sấy phủ tự động tại Việt Nam.................................................
In trực tiếp: sử dụng dòng máy Brother GTX Pro cho chất lượng bản in tốt,
mực thấm sâu vào vải. Chúng tôi thường sử dụng công nghệ này cho các shop
thời trang và in trên áo thành phẩm giúp các shop tiết giảm............................
chi phí lưu kho và có được nhiều mẫu thiết kế nhất.

Bằng việc sử dụng máy Tajima TFGN 920 với công nghệ của Nhật,
Áo Động Lực sở hữu cả máy thêu mẫu 1 đầu và 20 đầu(dòng 9 kim)
cho phép đáp ứng số lượng đơn hàng lớn với tốc độ đáp ứng hơn
1000 mũi/giây........................................................................
Chúng tôi không giới hạn số lượng bản thêu, một cái vẫn thêu được,
Áo Động Lực có thể thêu trên nón, trên áo may sẵn, trên khăn, vải,
quần,….........................................................................
Không chỉ nhận thêu với các đơn hàng trọn gói sản phẩm mà Áo Động
Lực còn cung cấp dịch vụ thêu gia công số lượng lớn, thêu logo hỏa tốc,
đáp ứng các nhu cầu về hàng đồng phục, sự kiện, quà tặng của khách
hàng. Việc này không chỉ chứng tỏ cho năng lực sản xuất mà còn cho
thấy sự ham học hỏi và sẵn sàng đầu tư của Doanh nghiệp để phục vụ
tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

• Máy cắt vải đứng KM KS- AU V 8 inch
• Máy may 1 kim điện tử JUKI DDL-8700B-7
• Máy May Điện Tử Brother A80
• Máy vắt sổ Juki MO-6816S - 5 chỉ
• Máy Vắt Sổ Brother 2104D
• Máy viền đầu nhỏ Siruba S007K-W122-356
/PCH-3M
• Máy cắt chỉ hai đầu thương hiệu Jack Fang
• Nồi hơi bàn ủi nhiệt hơi mini Silver Star SR
-5800SL
• Máy thùa khuy Juki-780.
• Máy ziczac MITSUYIN MY457A
• Máy đính bọ - Đóng nút - Lập trình khổ
nhỏ BR-530D
• Máy kansai cùi chỏ SS-C600-35AB
• Bàn ủi hơi - bàn hút - bàn ủi công nghiệp
• Máy 03 kim móc xích cơ, kim xéo, trợ lực
BR-3800-3PL
• Máy viền 3 kim 5 chỉ đầu bằng GEMSY
5500D-01
• Máy trải vải tự động xido SIII-160
• Máy lập trình Joje ZJ-M5-S900H
• Bộ căng thun điện tử

• Máy in lụa công nghiệp Oval - Oval

TFR912
• Máy in chuyển nhiệt công nghiệp Atexco Model X
• Máy in chuyển nhiệt mẫu - Mimaki
JV 300 - 160 Plus
• Máy in decal chuyển nhiệt - Roland
TrueVIS SG2-300, Mimaki CJV150-75
• Máy cắt decal Mimaki CG-75FXII
Plus, Graphtec CE7000-60
• Máy ép chuyển nhiệt Cuyi 2 bàn tự
động
• Máy thêu mẫu BROTHER PR-1000E,
• Máy thêu công nghiệp 20 đầu Tajima
TFGN
• Máy in Pet Kỹ thuật số 2 đầu trắng
màu tách biệt X-Keda
• Máy phủ sấy keo tự động (hàng nhập
khẩu OEM)
• Máy in trực tiếp Brother GTX
…………….

• B1. Tiếp nhận thông tin sản phẩm và yêu cầu của
khách hàng...............................................................
• B2. Đưa ra tiêu chuẩn kèm giải pháp hiệu quả và
báo giá.....................................................................
• B3. Lựa chọn giải pháp tối ưu(lên mẫu thiết kế).
• B4. Làm mẫu sản phẩm thực tế(với các đơn hàng
trên 200 cái).............................................................
• B5. Duyệt mẫu, chọn size, đặt cọc, tiến hành sản
xuất sản phẩm.......................................................
• B6. Kiểm tra, đóng gói và giao hàng.

• B1: Tiếp nhận đơn hàng.....................................
• B2: Điều phối đơn hàng qua từng bộ phận. Sắp
xếp lộ trình thực hiện sản xuất song song các phần
để hoàn thiện đầy đủ nguyên phụ liệu đầu vào(bao
gồm vải, bo, phôi in, phôi thêu,…..).......................
• B3: Thực hiện sản xuất sản phẩm bao gồm may,
in, thêu......................................................................
• B4: Kiểm tra sản phẩm đúng theo yêu cầu thiết
kế, xong chuyển qua bộ phận là ủi, đóng gói..........
• B5: Chuyển qua bộ phận giao nhận, bàn giao sản
phẩm cho khách hàng.

Không chỉ có lợi thể về
sản xuất sản phẩm hoàn
chỉnh, Áo Động Lực còn
là đơn vị gia công sản
xuất công đoạn chi tiết
sản phẩm với ưu điểm về
tốc độ, máy móc công
nghệ cao và sản phẩm đạt
chất lượng.

Các đơn hàng IN HỎA TỐC(thực hiện từ 3 đến 8 tiếng làm việc), và các đơn hàng INNHANH24H
luôn là minh chứng cho sự nỗ lực, quy trình sản xuất tối ưu và phân bổ nguồn lực quản lý đơn hàng
một cách hợp lý. Và điều đó chỉ có tại Áo Động Lực, nơi có đầy đủ niềm tin, sự hi vọng và kỷ luật tối
đa cho mỗi công việc mà tất cả chúng tôi đang cùng nhau thực hiện.

Đội ngũ Áo Động Lực chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.
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