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Giới thiệu công ty UST VINA
Thông tin cơ bản

• Tên công ty : Công ty chi nhánh Việt Nam/ UST Vina (FDI 100%)

UST Tower

• Tổng giám đốc : Bang Min Kyu
Giám đốc công ty chi chánh : Gimm Nam Oh
Viện trưởng MK Beauty Center : Lee Seon Hwa
• Địa chỉ: UST Tower : 637-639, Nguyen Tat Thanh, Danang
MK Beauty Center : 1, Nguyen Chi Thanh, Danang

Lĩnh vực kinh doanh
• UST Tower cho thuê văn phòng
Nhân viên
: 200 người
Doanh nghiệp : 9 doanh nghiệp (Công ty Việt Nam thuộc các
lĩnh vực IT, Bảo hiểm, Thiết kế, vv…)
Kinh doanh Penthouse (Liên kết với Agoda, Booking.com)
• Kinh doanh MK Beauty Center
Skin care, waxing, phun xăm lông mày, vv… Dịch vụ Total
esthetic.
Đào tạo học viên Beauty Academy, hỗ trợ Franchise các sản
phẩm Beauty Hàn Quốc cho các doanh nghiệp (Mỹ phẩm &
máy móc), phân phối thị trường Việt Nam
• Chuyển nhượng cho thuê chung cư và căn hộ cao cấp
Công ty độc quyền chuyển nhượng và buôn bán bất động sản
thị trường Hàn Quốc đối với Risemount-Vicoland. Mạng lưới
rộng lớn liên kết với Naver cũng như các nhóm katalkbang
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Giới thiệu MK Beauty Center
Sơ lược về viện trưởng Lee Seon Hwa
• Chứng chỉ quốc tế về làm đẹp
• Chứng chỉ quốc tế về chăm sóc da
• Chứng chỉ về make up

• Hội viên chính thức cửa Hiệp hội chuyên gia phun xăm thẩm
mỹ Hoa Kỳ (SPCP) (Hiệp hội phun xăm thẩm mỹ được công
nhận bởi chính phủ Mỹ - Society of Permanent Cosmetic
Professionals)
Là 1 trong 8 người Hàn đầu tiên đậu kì thi chứng nhận

• Chứng chỉ về tư vấn, chăm sóc khách hàng - Image
Consultant License (Korean Association For Service)
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Giới thiệu sản phẩm : Oxygen Ceuticals
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Liệu pháp chăm sóc da bằng mỹ phẩm chứa
oxy nguyên chất 100%
 Oxy tươi giúp cải thiện da, chống lão hóa da
→ Tăng độ đàn hồi cho da, giúp da trông đầy sức sống
hơn
 Không gây kết dính da, chức năng làm trắng da
→ Phù hợp với thời tiết nắng nóng, tia tử ngoại mạnh
như ở Việt Nam
 Thành lập năm 2003, được sử dụng tại hơn 600 phòng
khám da liễu và bệnh viện thẩm mỹ, xuất khẩu qua hơn
20 nước trên toàn thế giới
 MK B.C độc quyền sản phẩm tại Việt Nam

Máy chăm sóc da OXYCRYO

 Hệ thống sử dụng oxy nguyên chất 100% đầu tiên trên
thế giới
→ Cung cấp oxy và dưỡng chất cho da, tái tạo da, tăng
cường tuần hoàn máu và hệ thống miễn dịch
 Oxy nguyên chất + dung dịch Activator giúp loại bỏ các
chất bụi bẩn và cặn bã trên da
 Thâm nhập vào thị trường Beauty Việt Nam bằng cách
nhập khẩu máy móc trực tiếp từ Hàn Quốc
 Nhiều loại máy móc có công dụng khác nhau như nâng
cơ mặt (Lifting), cung cấp vitamin, độ ẩm cho da
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Cơ chế waxing
 Waxing quan trọng nhất là các vấn đề về da
→ Tối thiếu, hạn chế các vấn đề về da
 Chỉ waxing mà không quản lí, chăm sóc da sẽ gây ra
các vấn đề về lỗ chân lông, lông mọc ngược,vv…
 Liệu trình waxing kết hợp với chăm sóc trước và sau
khi waxing → Chăm sóc dưỡng ẩm, làm trắng da, cân
bằng sắc tố da, phòng ngừa lông mọc ngược

Arco: Bí quyết truyền thống 40 năm của Ý
 Kỹ thuật waxing truyền thống, sử dụng các nguyên liệu
tự nhiên
 Medical Cosmetic đầu tiên của Châu Âu, thương hiệu
được tạo nên bởi Gabriela và Marco tại Bergamo, Ý
 Mỹ phẩm/Wax được nghiên cứu và sản xuất trực tiếp
tại Ý
 Được quản lí, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất và
chất lượng sản phẩm bởi công ty mẹ ở Ý
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Xâm nhập thị trường Beauty Việt Nam
Sự trưởng thành và quy mô thị trường Beauty
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Xu hướng mỹ phẩm: Trang điểm → Đẹp tự nhiên

 Quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2019
khoảng 2,3 tỷ đô

 Xu hướng mỹ phẩm gần đây ở Việt Nam là mỹ phẩm
trang điểm, phun xăm

 Thị trường mỹ phẩm đang tăng trưởng với tốc độ
trung bình hàng năm là 15%, cao gấp đôi tốc độ
tăng trưởng kinh tế

 Dù có dùng mỹ phẩm đắt tiền cỡ nào, da phải khỏe,
đẹp thì mới đem lại hiệu quả tốt nhất

 Thị trường mỹ phẩm Việt Nam tăng hơn hai lần so
với 5 năm trước

 Hàn Quốc đã thay đổi xu hướng từ việc trang điểm
nhiều sang tập trung chăm sóc da khỏe đẹp tự nhiên.
Và tương lai thị trường Việt Nam cũng sẽ như vậy
 Sản phẩm và máy móc Oxygen giúp da khỏe mạnh và
đẹp tự nhiên

Xu hướng waxing: Lazer → Waxing truyền thống
 Tẩy lông bằng laser gây ra các vấn đề về lỗ chân
lông, lông mọc ngược, viêm nang lông, nám, vv…
 Xu hướng thế giới hiện nay là waxing truyền thống,
dự kiến Việt Nam cũng gia nhập xu hướng này sớm
 Duy nhất chỉ có MK Beauty Center sử dụng thương
hiệu waxing truyền thống nổi tiếng Châu Âu (Ý)

Sự nổi tiếng của mỹ phẩm Hàn Quốc
 Nhờ sự nổi tiếng của làn sóng Hanllyu và các
chương trình truyền hình Hàn Quốc, mỹ phẩm Hàn
Quốc trở thành một trong những sản phẩm được ưa
chuộng nhất tại VN
 Mỹ phẩm Hàn Quốc chiếm tới 30% thị trường mỹ
phẩm ngoại nhập
 Đặc biệt, mỹ phẩm chăm sóc da (mã HS 3304.99.1000)
chiếm 72,1%
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MK Beauty Center Academy

Beauty Acamedy do chuyên viên người Hàn
trực tiếp giảng dạy
 Đối tượng
- Mong muốn học kĩ thuật chăm sóc da của Hàn Quốc
hay những người muốn star up mở Spa bằng sản
phẩm và công nghệ của MK
- Hiện tại đang kinh doanh Spa nhưng mong muốn
đầu tư thêm, mục tiêu nhằm nâng cao doanh thu lợi
nhuận
 Đào tạo : Skin care, Waxing, Phun xăm nghệ thuật,vv…
 Nội dung: Đào tạo lý thuyết, cách chăm sóc da, cách
sử dụng máy Oxycro, thủ thuật waxing Face&Body,
luyện tập trên manocanh, cách vận hành kinh
doanh,vv…
 Dựa trên nền tảng lý thuyết cơ bản, chia sẻ bí quyết
làm đẹp Beauty Hanllyu của Hàn Quốc
 Giáo trình chi tiết hướng dẫn, tư vấn và đào tạo
Academy
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Appendix: Một vài chứng chỉ của viện trưởng Lee Sun Hwa
Chứng chỉ quốc tế về làm đẹp

Chứng chỉ quốc tế về chăm sóc da

Chứng chỉ của Hiệp hội phun xăm nghệ thuật (SPCP)

Chứng chỉ đậu kì thi phun xăm nghệ thuật(CPCP)
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Appendix : Hình ảnh MK Beauty Center
Lễ tân

Phòng chăm sóc khách hàng

Sản phẩm Oxygen

Phòng đào tạo
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Quy tắc ứng xử của MK BEAUTY CENTER
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고객에 대한 自利利他
Đối với khách hàng
1.

고객의 입장에서 생각하고 행동한다.
Luôn suy nghĩ trên lập trường của khách hàng

2.

이윢을 위해 품질과 타협하지 않는다.
Không mang chất lượng để thỏa thuận với lợi nhuận

3.

항상 최고의 품질과 최상의 서비스를 위해 노력한다.
Luôn nổ lực để đem tới những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

4.

단 한 사람의 고객의 불만이라도 귀 기울여 듣고 개선하자.
Lắng nghe và cải thiện dù chỉ một khách hàng không hài lòng.

MK Beauty Center
1.

베트남 현지인들의 전문교육을 우선시 한다.
Luôn ưu tiên đào tạo chuyên sâu cho người Việt Nam

2.

교육을 통해 전문인력 양성 및 창업의 도움을 주는 센터가 되자.
Cố gắng để trở thành trung tâm tin cậy, nuôi dưỡng nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ những đơn vị start-up

3.

수강생 모집과 도매 고객 유치를 최우선 목표로 한다.
Tuyển dụng học viên và thu hút khách bán sỉ là mục tiêu hàng đầu.

4.

베트남 모든 지역에 제품을 판매할 수 있도록 계획하고 실천 한다.
Lập kế hoạch để có thể giới thiệu và bán sản phẩm trên toàn quốc.
Copyright© UST Co., Ltd

10

Confidential

XIN CẢM ƠN
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