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Chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm, hàng tiêu dùng, các sản phẩm dành cho gia đình

như: hạt nêm, nước tương, nước mắm, nước giải khát, nước ép trái cây các loại, nước rửa chén, xà

phòng, nước lau sàn, dầu gội đầu,... Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá,

chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất Việt Nam và khách hàng trên thế giới.

Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực nhanh chóng cho khách hàng.

Chúng tôi có mối quan hệ hợp đồng với nhiều nhà máy chất lượng để cung cấp sản phẩm

tốt với giá cả hợp lý và dịch vụ hậu mãi tốt.

Chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng số lượng nhỏ với giá cả hợp lý bằng cách kết hợp

với các đơn đặt hàng khác.

COÂNG TY TNHH ÑT TM XNK HOÀNG PHAÙT

2

3

GIÔÙI THIEÄU



Specialized in providing food products, consumer goods, household products such as seasoning

seeds, soy sauce, fish sauce, soft drinks, fruit juices of all kinds, dishwashing liquid, soap, water

floor cleaning, shampoo,... With many years of experience in the import and export of goods, we

play the role of a bridge between Vietnam manufacturers and customers around the world.

Why choosing us?

We provide fast full and honest information to our customers.

We have contractual relationships with many quality factories to provide good products with

reasonable price and good after sales services.

HONG PHAT IMPORT EXPORT CO.,LTD
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We accept small quantity orders with reasonable price by combining with other orders.3

ABOUT US
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Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG/ CÔNG TY
           CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG PHÁT (Hồng Phát Food)

     xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách hàng / Công ty.

           Hồng Phát Food là một trong những doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ uy tín cả trong

     và ngoài nước. Với quy mô tổng diện tích sử dụng trên 2.000 m2 (Văn phòng, kho bãi), sau hơn 10

     năm hoạt động, công ty đã không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường và niềm tin đối

    với khách hàng. Hiện nay, chúng tôi đã thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang nhiều quốc gia và

    vùng lãnh thổ. Trong nước, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng tiện

     lợi (Co.op Mart, US Mart, Seven Eleven, Osi Food, Farmers Martket,…), và trên các sàn thương

     mại điện tử (Lazada, Tiki, Sendo, Shopee,…).

Các dịch vụ và sản phẩm của công ty:

Với thời gian và hình thức thanh toán linh hoạt, đáp ứng nhanh. Đặc biệt về giá cả chúng tôi luôn

có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng/ Công Ty đã quan tâm đến thư ngỏ này.

Hồng Phát Food rất hân hạnh khi được hợp tác và phục vụ!

Nay công ty chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng/ công ty, thư ngỏ này với mong muốn

quý khách hàng/ công ty có thêm sự lựa chọn hợp tác và chúng tôi có thêm khách hàng thân

thiết mới.

Phöông chaâm laøm vieäc cuûa Hoàng Phaùt Food “Traùch nhieäm - Kòp thôøi - Chaát löôïng - Uy tín”

      Xuất nhập khẩu ủy thác: Các mặt hàng thiết yếu phục vụ gia đình.

      Gia công theo yêu cầu: Bánh tráng, mì ăn liền và nước chấm.
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      Sản phẩm bánh tráng: Bánh tráng mè (vuông, tròn), bánh tráng cuốn (chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn,…)01

      Các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu: Bánh kẹo (Bánh Almond Cookies, Bánh Soes Cream

      Cheese, Bánh Soes Cream Chocolate,...), nước sốt,...
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Dear: CUSTOMERS / COMPANY
            HONG PHAT IMPORT EXPORT CO., LTD (Hong Phat Food) would like to send our respectful

      greetings to Customers / Company.

      Hong Phat Food is one of the reputable business and service providers in Vietnam and the world.

With a total area of over 2,000 m2 (o ices, warehouses), after more than 10 years of operation, theff

company has constantly affirmed its brand position in the market and trust with customers. At present,

we have exported goods to many countries and regions. Domestically, our products have been

present in supermarkets, convenience stores (Co.op Mart, US Mart, Seven Eleven, Osi Food,

Farmers Market,...), and on e-commerce platforms ( Lazada, Tiki, Sendo, Shopee,…).

Our services and products:

With flexible payment terms. Reasonable price, we are always highly competitive in the market.

Customers/companies wishing to cooperate or have more queries, please contact us immediatelyat:

Office: No. 31, D1A Street, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Hotline: +84 28 6282 7910 / +84 28 6282 5161

Email: hongphatcompany99@gmail.com l website: www.hongphatfood.com

Thank you very much for your attention.

Hong Phat Food is very pleased to cooperate and serve!

Now, our company would like to send this open letter to our customers / companies with the hope

that customers / companies have more cooperation options and we have more new loyal customers.

OUR BUSINESS CORE: “RESPONSIBILITY - TIMELY - QUALITY PRODUCTS - PRESTIGE”

      Rice paper products: Sesame coconut milk rice paper (Square, Round), rice paper rolls (Use for

      wraps and rolls, crispy Vietnamese spring rolls,…)

01

      Import and export consignment: Essential items for home use.

      OEM services: Rice paper, instant noodle and sauce.
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      Imported food products: Confectionery (Almond Cookies, Soescream Cheese, Soescream

      Chocolate,...), sauce,...
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OPEN LETTER
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SAÛN PHAÅM XUAÁT KHAÅU CHÍNH 

Thực phẩm khô: Mì ăn liền, miến ăn liền, cháo/ bún / phở ăn liền, bánh tráng, bánh

hỏi, chips và snack,...

Nước Tương, Gia Vị Và Món Ăn Việt Nam: Nước mắm, nước tương, hạt nêm, gia vị

nêm & bột ngọt, muối, tiêu & ớt, nước sốt, gia vị khác, món ăn Việt Nam,...

Nước Giải Khát, Cà Phê, Trà, Rượu: Rượu các loại, cà phê & cà phê hòa tan, cà phê lon,

nước ngọt & nước trái cây.

Các sản phẩm khác: nước xả vải, nước rửa chén, bột giặt, tã giấy,...

www.hongphatfood.com



Dried Foods: Instant Noodles, Instant Vermicelli, Instant Porridge, Instant Rice

Noodles & Rice Vermicelli, Dry Noodle, Rice Vermicelli, Vermicelli & Macaroni, Rice

Paper, Mixed Flour, Chips And Snack,...

Sauce, Seasoning & Vietnamese Foods: Chili Sauce, Hoisin Sauce & Tomato Sauce, 

Fish Sauce, Seasoning Powder & MSG, Soya Sauce, Salt, Pepper & Chili, Sauce &

Spices Others, Vietnamese Food,...

Soft Drinks, Coffee, Tea & Wine: Wine, Coffee & Instant Coffee, RTD Coffee, Soft Drink, Tea,...

Other products: Detergent Liquid, Detergent Liquid, Dishwashing Liquid, Fabric Conditioner,Diaper,...

MAIN EXPORTED PRODUCTS 

www.hongphatfood.com

TYPICAL BUYERS IN VIETNAM

TYPICAL EXPORT MARKETS



SAÛN PHAÅM

BÁNH TRÁNG MÈ NƯỚC CỐT DỪA SHAMMI (VUÔNG)

BÁNH TRÁNG MÈ NƯỚC CỐT DỪA SHAMMI (TRÒN)

Thành Phần: Bột mì, bột gạo, nước cốt dừa, mè, hành, muối, tỏi, đường, nước,...

Đóng gói: 500g/gói, 30 gói/ thùng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BÁNH TRÁNG MÈ CUỐN GỎI ĂN LIỀN HỒNG PHÁT

Thành Phần: Gạo, bột khoai mì, muối, hạt mè, nước, ...

Đóng gói: 400g/ gói, 24 gói/ thùng.

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bánh tráng mè dùng cuốn gỏi cuốn, cuốn với các loại rau, thịt, trứng,...Bánh

có mè là đặc sản Phan Rang.

BÁNH TRÁNG THƯỢNG HẠNG SHAMMI (16 cm; 22 cm; ...)

Thành Phần: Gạo, bột khoai mì, muối, nước,...

Đóng gói: 200g/ gói, 40 gói/ thùng.

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Dùng để chế biến thực phẩm như: Chả giò, gỏi cuốn, bì cuốn,…

Sản phẩm đạt chuẩn OCOP (4 sao). Là sản phẩm truyền thống được sản

xuất trên dây chuyền hiện đại và được xuất khẩu đi các nước như:

Singapore, New Zealand,...

Thành Phần: Bột mì, bột gạo, nước cốt dừa, mè, hành, muối, tỏi, đường, nước,...

Đóng gói: 500g/gói, 30 gói/ thùng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm đạt chuẩn OCOP (4 sao). Là sản phẩm truyền thống được sản

xuất trên dây chuyền hiện đại và được xuất khẩu đi các nước như:

Singapore, New Zealand,...

SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU RIÊNG
Các loại bánh tráng.
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SESAME COCONUT MILK RICE PAPER – SQUARE

SESAME COCONUT MILK RICE PAPER – ROUND

HONG PHAT SESAME RICE PAPER

Use for wraps and rolls, crispy Vietnamese spring rolls,…is a specialty of

Phan Rang.

SHAMMI PREMIUM RICE PAPER (16 cm; 22 cm; ...)

Ingredients: Tapioca starch, rice, iodized salt,...

Packing: 200g/bag, 40 bags/carton.

Origin: Viet Nam                                                   Shelf life: 18 months

Use for wraps and rolls, crispy Vietnamese spring rolls,…

OWN BRANDED PRODUCTS
Rice paper

Products meet OCOP standards (4 stars). It is a traditional product

manufactured on modern production lines and exported to countries such

as Singapore, New Zealand,...

PRODUCTS

Ingredients: Tapioca starch, rice, iodized salt, sesame seeds, coconut milk,...

Packing: 500g/bag, 30 bags/carton

Origin: Viet Nam                                                      24Shelf life:  months

Ingredients: Tapioca starch, rice, iodized salt, sesame seeds, coconut milk,...

Packing: 500g/bag, 30 bags/carton

Origin: Viet Nam                                                      24Shelf life:  months

Products meet OCOP standards (4 stars). It is a traditional product

manufactured on modern production lines and exported to countries such

as Singapore, New Zealand,...

Ingredients: Tapioca starch, rice, iodized salt, sesame seeds,...

Packing: 400g/bag, 24 bags/carton

Origin: Viet Nam                                                   Shelf life: 18 months

www.hongphatfood.com



ALMOND COOKIES l BÁNH QUY PHỦ HẠNH NHÂN

Thành Phần: Bột, đường tinh thể, nước, hạnh nhân (8%), bơ,

không muối, bơ, muối, sữa đặc,...

Đóng gói: 43g/ gói, 24 gói/ thùng.

Hạn sử dụng: 15 tháng.

Bánh giòn tan bao phủ bởi lớp sữa và hạnh nhân thơm ngon.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Ñöôïc saûn xuaát baèng daây chuyeàn töï ñoäng 100%, khoâng coù baát kyø

tieáp xuùc gaàn naøo vôùi coâng nhaân, trong quaù trình saûn xuaát.

SOESCREAM CHEESE l BÁNH KEM PHÔ MAI

Thành Phần: Kem phô mai (38%),(Bao gồm phomai Cheddar cô đặc

0.02%, Chất tạo màu tổng hợp Tartrazin Cl 19140 và Allura Red Cl 16035)

Nước, Trứng, Bột mì, Bơ thực vật (chứa chất chống oxy hóa Tocophenol,

màu tự nhiên Beta Corotene Cl số 75130), Shortening (chất chống oxy

hóa Tocophenol), Sữa, Bột tách béo, Muối, Chất phụ gia,...

Đóng gói: 50.15g/gói, 24 gói/thùng.

Hạn sử dụng: 15 tháng.

Ñöôïc saûn xuaát baèng daây chuyeàn töï ñoäng 100%, khoâng coù baát kyø

tieáp xuùc gaàn naøo vôùi coâng nhaân, trong quaù trình saûn xuaát.

Ñöôïc saûn xuaát baèng daây chuyeàn töï ñoäng 100%, khoâng coù baát kyø

tieáp xuùc gaàn naøo vôùi coâng nhaân, trong quaù trình saûn xuaát.

SOESCREAM CHOCOLATE l BÁNH KEM SOCOLA

Thành Phần: Socola (26%), Nước, Trứng gà, Bột, Bơ thực vật

(Bao gồm chất Chống Oxy hóa BHA, BHT, màu Beta Carotene

(thực vật) Cl số 75130), Shortening (Bao gồm chất chống Oxy hóa

Tocopherol), Sữa bột tách béo, Chất phụ gia (Sodium cabonat,

Disodium Disphosphate và Sodium Hydrogen Carbonate), Muối,...

Đóng gói: 51g/gói, 24 gói/thùng.

Hạn sử dụng: 15 tháng.

SAÛN PHAÅM THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
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PRODUCTSIMPORTED FOODS

ALMOND COOKIES

Ingredients: Flour, crystalline sugar, water, almonds (8%), unsalted

butter, butter, salt, condensed milk,...

Packing: 43g/bag, 24 bags/carton

Origin: Indonesia                                     Shelf life: 15 months

Instructions for use: Direct use, store cool and dry.

Produced by 100% automatic production line, workers do not have direct 

contact with the product throughout the production process.

SOES CREAM CHEESE

Ingredients: Cheese Flavour Cream (38%) (Contains Cheddar Cheese

Concentrate 0.02%), Synthetic Coloring Tartrazin Cl 19140 and Allura Red

Cl 16035), Water, Egg, Flour, Margarine (Contains Antioxidant Tocopherol,

Natural Coloring Beta Carotene Cl. No. 75130), Shortening (Contains

Antioxidant Tocopherol), Skim Milk Powder, Improver Calcium Carbonate, Salt,...

Packing: 50.15g/bag, 24 bags/carton

Origin: Indonesia                                     Shelf life: 15 months

SOES CREAM CHOCOLATE

Ingredients: Chocolate (26%), Water, Eggs, Flour, Margarine

(Including Antioxidants BHA, BHT, Beta Carotene Color (vegetable)

Cl No. 75130), Shortening (Including Antioxidant Tocopherol),

Skimmed Milk Powder, Additives (Sodium Carbonate, Disodium

Disphosphate and Sodium Hydrogen Carbonate), Salt,...

Produced by 100% automatic production line, workers do not have direct 

contact with the product throughout the production process.

Produced by 100% automatic production line, workers do not have direct 

contact with the product throughout the production process.

Packing: 51g/bag, 24 bags/carton

Origin: Indonesia                                     Shelf life: 15 months

www.hongphatfood.com
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MỨT KAYA HOUSE SẦU RIÊNG l KAYA HOUSE WILD DURIAN

MỨT KAYA HOUSE MATCHA l KAYA HOUSE MATCHA

MỨT KAYA HOUSE SÔ CÔ LA l KAYA HOUSE CHOCOLATE

MỨT KAYA HOUSE NONYA XANH l KAYA HOUSE PREMIUM NONYA GREEN

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Pure Durian Flesh,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

cơm sầu riêng nguyên chất,...

Packing: 225g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Expiry date: 24 months

Đóng gói: 225g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Instant Coffee Power & Coffee Paste,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

bột cà phê hòa tan và hỗn hợp cà phê,...

Packing: 225g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Expiry date: 24 months

Đóng gói: 225g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Pure Matcha Flesh,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

bột trà xanh nguyên chất,...

Packing: 225g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Expiry date: 24 months

Đóng gói: 225g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Black Chocolate,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

sô cô la đen,...

Packing: 225g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Expiry date: 24 months

Đóng gói: 225g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Modified starch (E1442), Pandan leaf extract,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

tinh bột biến tính (E1442), chiết xuất lá dứa,...

Packing: 240g/jar, 24 jars/carton

Origin: Singapore                               

Expiry date: 24 months

Đóng gói: 240g/ lọ, 24 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

SAÛN PHAÅM THỰC PHẨM NHẬP KHẨU l IMPORTED FOODS PRODUCTS
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MỨT TRỨNG NÂU l KAYA BROWN

BƠ ĐẬU PHỘNG NHUYỄN MỊN l PEANUT BUTTER CREAMY

MỨT KAYA HOUSE HAINANESE NÂU l KAYA HOUSE PREMIUM HAINANESE BROWN

MỨT TRỨNG XANH l KAYA GREEN

Ingredients: Roasted peanuts, vegetable

palm oil, sugar, salt.

Thành phần: Đậu phộng rang, dầu cọ

thực vật, đường, muối.

Packing: 200g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Shelf life: 24 months

Đóng gói: 200g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Roasted peanuts, vegetable

palm oil, sugar, salt.

Thành phần: Đậu phộng rang, dầu cọ

thực vật, đường, muối.

Packing: 200g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Shelf life: 24 months

Đóng gói: 200g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Caramel, Modified starch (E1442), Pandan leaf extract.

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

Packing: 225g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Shelf life: 24 months

Đóng gói: 225g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Modified starch (E1442), Pandan leaf extract,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

caramel, tinh bột biến tính (E1442), chiết xuất lá dứa,...

Packing: 225g/jar, 12 jars/carton

Origin: Singapore                               

Shelf life: 24 months

Đóng gói: 225g/ lọ, 12 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

Ingredients: Sugar, eggs, coconut milk,

Caramel, Modified starch (E1442), Pandan leaf extract,...

Thành phần: Đường, trứng, sữa dừa,

caramel, tinh bột biến tính (E1442), chiết xuất lá dứa,...

Packing: 240g/jar, 24 jars/carton

Origin: Singapore                               

Shelf life: 24 months

Đóng gói: 240g/ lọ, 24 lọ/ thùng.

Xuất xứ: Singapore.

Hạn sử dụng: 24 tháng.

BƠ ĐẬU PHỘNG CÓ HẠT GIÒN l PEANUT BUTTER CRUNCHY

SAÛN PHAÅM THỰC PHẨM NHẬP KHẨU l IMPORTED FOODS PRODUCTS

tinh bột biến tính (E1442), chiết xuất lá dứa,...



Chúng tôi tạo ra các luồng thương mại, xuất nhập khẩu sản phẩm,

sắp xếp và quản lý các dự án quốc tế với các đối tác của chúng tôi.

Sản phẩm của chúng tôi đa dạng từ các sản phẩm thực phẩm: mỳ ăn

liền, miến ăn liền, cháo/ bún/ phở/ hủ tiếu ăn liền, bánh tráng...;hàng

thiết yếu: gia vị, nước chấm, đồ uống, hóa mỹ phẩm,...đang được bày

bán tại các siêu thị, cửa hàng.

Bánh tráng có nhiều loại, bánh tráng Củ Chi được đánh giá là một

trong những loại có chất lượng tốt nhất. Đối tác của chúng tôi có

kinh nghiệm hơn 20 năm sản xuất và xuất khẩu bánh tráng. Chúng

tôi có thể làm nhiều kích thước/ độ dày của bánh tráng theo yêu cầu.

Về chất lượng, chúng tôi đạt tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu. Nếu

bạn muốn có sản phẩm thuộc thương hiệu riêng để kinh doanh, hãy

liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng công thức riêng cho bạn

và vận chuyển tận nơi với giải pháp hiệu quả, chi phí thấp nhất.

Công ty chúng tôi có hợp đồng độc quyền với 02 nhà máy lớn về sản
xuất mì ăn liền và nước chấm xuất khẩu.

2. Nhà máy sản xuất nước chấm của chúng tôi có HACCP, ISO, FDA.

Bạn có thể chắc chắn về chất lượng của chúng. Các sản phẩm nước

chấm bao gồm nước tương, tương ớt, dầu hào, nước mắm, sốt cà

chua,….Kích thước đóng gói của chúng tôi rất đa dạng và có thể đáp

ứng hầu hết các yêu cầu của khách hàng (100ml, 420ml, 500ml,

800ml, 900ml, 2 lít…chai nhựa, chai thủy tinh, phuy).

1. Đối với sản phẩm mì ăn liền, nhà máy của chúng tôi đạt tiêu chuẩn

đánh giá chất lượng như HACCP, ISO, đăng ký FDA, chứng nhận

Halal. Chúng tôi có thể sản xuất mì ăn liền với nhiều hương vị bò, tôm,

cà ri, gà, tôm,…Hơn nữa, chúng tôi có thể phát triển sản phẩm theo

yêu cầu của người mua.

XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC

GIA CÔNG SẢN PHẨM MÌ ĂN LIỀN, NƯỚC CHẤM XUẤT KHẨU

GIA CÔNG BÁNH TRÁNG

DÒCH VUÏ

www.hongphatfood.com



SERVICES

IMPORT AND EXPORT CONSIGNMENT

OEM SERVICES FOR INSTANT NOODLE/ SAUCE

OEM SERVICES FOR RICE PAPER

We create trade flows, import and export products, arrange

and manage international projects with our partners. Our

products are diversified from food products: instant noodles, instant

vermicelli, instant porridge, instant rice noodles & rice vermicelli,

dry noodle, rice vermicelli, vermicelli & macaroni, mixed flour, rice

paper...;essential goods: spices, sauces, food drinks, household

product,...are being sold in supermarkets, shops.

Our company has exclusive contracts with 02 big factories for

making OEM instant noodles and sauces for export.

1. For instant noodles, our factory are qualified for quality

assessment such as HACCP, ISO, FDA approval, Halal

Certification. We can produce instant noodles with many flavours

beef, shrimp, curry, chicken, shrimp, etc…. Furthermore, we can

develop the product according to the buyer’s request.

2. Our sauce factory have HACCP, ISO, FDA approval. You can

be sure about their quality. Our sauce products include soy sauce,

chili sauce, oyster sauce, fish sauce, tomato sauce,…. Our packing

sizes are various and can meet most of your requirement (100ml,

420ml, 500ml, 800ml, 900ml, 2 liter,…plastic and glass bottles,

drums)

Vietnam rice paper is very popular in the world now and amongst

many kinds of rice paper, cu chi rice paper is considered one of the

best in quality and price. Our factory located in the cu chi district of

ho chi minh city and has experience for more than 20 years of rice

paper production and exporting. Our factory can make many sizes/

thickness of rice paper that most buyers requested. And our quality

can meet the standard of most importers. If you want to have your

own branded products for business, please contact us. We can build

up the formula for you and deliver it to your door with the most cost

effective solution.

www.hongphatfood.com



028 6282 7910

028 6282 5161 (Hotline)

hongphatcompany99@gmail.com
www.hongphatfood.com

Office: 31, D1A Street, Phuoc Long B Ward,

Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam 

W : 198 Vo van Hat Street, Long Truong Ward,arehouses

Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam. 

Please scan the code to connect with us:

HONG PHAT
IMPORT EXPORT CO.,LTD

CONTACT US
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