3M Factsheet
Giới thiệu về 3M.
Tại 3M, chúng tôi tin rằng khoa học có thể góp phần thay đổi thế giới. Mỗi ngày, các
nhân viên của 3M trên toàn cầu đang cố gắng nỗ lực để áp dụng khoa học và đổi mới
vào đời sống để có thể tạo ra những ảnh hưởng thực sự tích cực lên cuộc sống của
mọi người trên toàn thế giới.
Trên toàn cầu, 3M đã và đang truyền cảm hứng đổi mới, khuyến khích đầu tư vào tiến
bộ khoa học, đồng thời nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững toàn cầu thông qua
việc bảo vệ môi trường và những trách nhiệm của công ty đối với xã hội.
Bốn ngành hàng chính của chúng tôi là An toàn & Công nghiệp, Giao thông & Điện tử,
Chăm sóc sức khỏe và Tiêu dùng.
Thông tin về 3M Việt Nam:
Chúng tôi đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1994 tư cách là văn phòng đại diện.
Cho đến nay, 3M ngày một phát triển với mạng lưới phân phối khắp cả nước.
3M Việt Nam hiện có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh văn phòng tại
Hà Nội, hai trung tâm kỹ thuật khách hàng, một tại thành phố Hồ Chí Minh và một tại Hà
Nội.
3M đã và đang dần khẳng định vị trí tiên phong trong nhiều nhóm ngành hàng tại thị
trường Việt Nam. Sự đổi mới, cải tiến đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự tăng
trưởng của 3M, cũng như đánh dấu từng cột mốc trưởng thành trong quá trình phát
triển của công ty.
Thành tựu và giải thưởng:




Top 5 nhà tuyển dụng trong khối ngành sản xuất được yêu thích nhất tại Việt
Nam (Career Builder 2020)
Top 50 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. (Anphabe, 2020)
Một trong những công ty có quy chuẩn kinh doanh đạo đức tốt nhất thế giới
(Ethisphere®, 2014-2021)

Địa chỉ công ty tại:
Trụ sở chính: Tòa nhà Mapletree Business Center,
Lầu 20, 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn phòng tại Hà Nội: Tòa nhà Gelex Tower,
Lầu 15, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

