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Đồng bộ thiết kế - thi công - quản lý

Thi công trên 63 tỉnh thành với 6 trụ sở khắp cả nước

Đầu tư liên tục R&D tìm hiểu sâu về văn hóa. cải tiến
cho hợp thời đại, phù hợp mọi công trình

Quy trình giám sát 5 lớp

Đội thợ chuyên nghiệp 100% từ làng nghề truyền thống

Từ Đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ top 
1 cả nước

Với đội ngũ thợ thi công lành nghề dày dặn kinh nghiệm tham gia trực 
tiếp vào quá trình xây dựng

TỪ ÐƯỜNG KISATO

sự khác biệt
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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ ĐƯỜNG KISATO

Tên công ty: Công Ty CP Xây Dựng Từ Đường Kisato

Thành lập ngày: 08/11/2022 ( theo giấy phép đăng 

ký kinh doanh lần đầu ngày 08/11/2022 )

Giám đốc: Ông Phạm Trung Hiếu

Điện thoại: 0976.019.378

Mail: tuduongkisato@gmail.com

Trụ sở chính: B1.4 LK09. VT20 KĐT Thanh Hà, Hà Đông, HN

VP Ninh Bình: Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình

VP Thanh Hóa: Biệt thự số PL3-16 – Đường Phong Lan 3 

– Vinhomes Star City –  Thanh Hóa

VP Đà Nẵng: 42 Khúc Hạo, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng

VP Hồ Chí Minh: Căn P16, KĐT Park Riverside, Thủ Đức, HCM

VP Đồng Nai:  KĐT Sinh Thái AQUA CITY, Biên Hòa, Đồng NaiMã số thuế: 2700948234

Công ty cổ phần xây dựng Từ Đường KISATO xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân 
trọng đến quý khách hàng!

Qua quá trình hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Từ Đường từ năm 2016 đến nay, nhận 
thấy thị trường xây dựng Từ Đường ở Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, được sự 
góp sức của đội ngũ Từ Đường Kisato với các kiến trúc sư, kỹ sư,…giỏi, có tâm huyết với 
nghề, cùng sự ủng hộ của quý khách hàng, vào đầu tháng 11 năm 2022 công ty cổ phần 
kiến trúc Kisato đã thành lập riêng một công ty chuyên phục vụ quý khách hàng về mảng 
từ đường – nhà thờ họ có tên Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Từ Đường KISATO.
Được sự giúp đỡ và sự tin tưởng của quý khách hàng, công ty có cơ hội được ký rất nhiều 
hợp đồng về mẫu từ đường – nhà thờ họ trên khắp 63 tỉnh thành. Qua quá trình làm việc, 
công ty chúng tôi đã chứng tỏ được năng lực và khả năng nên được rất nhiều gia chủ tin 
tưởng giao phó công trình tâm linh của gia đình dòng họ cả về thiết kế và thi công trọn 
gói công trình mẫu từ đường đẹp.

Vẫn tiếp theo xu thế và đà tăng trưởng cộng thêm kinh nghiệm được nâng cao, với uy tín, 
kinh nghiệm cộng thêm sự chuyên nghiệp của Từ Đường Kisato và tâm huyết đam mê học 
hỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự lành nghề của các anh em công nhân, công 
ty tiếp tục được tin tưởng và song hành thiết kế và thi công trọn gói rất nhiều mẫu từ 
đường trên khắp dải đất hình chữ S.

Dựa trên kinh nghiệm sẵn có cùng toàn thể anh em kiến trúc sư, kỹ sư có kinh nghiệm, đội 
ngũ quản lý, kế toán và tập thể công nhân đã gắn bó lâu dài với công ty cùng quyết tâm 
xây dựng phát triển công ty, đưa công ty chiếm lĩnh thị trường, tạo uy tín.
Với phương châm “làm đẹp từ tâm” và “lưu giữ nét truyền thống dân tộc” công ty chúng 
tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng, sự hài lòng của 
quý khách hàng là niềm vui và niềm tự hào của công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng công ty cổ phần xây dựng Từ Đường Kisato sẽ trở thành một công 
ty xây dựng từ đường phát triển mạnh mẽ và bền vững, uy tín và khẳng định thương hiệu.
Công ty rất mong muốn tiếp tục liên kết, hợp tác với quý khách hàng để cùng phát triển 
và góp phần xây dựng lưu giữ nét truyền thống dân tộc Việt Nam.

Công ty xin chân thành cảm ơn và hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ ĐƯỜNG KISATO

CHỦ TỊCH HĐQT 
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2016

2017

Nghiên cứu mảng Từ đường trên thị trường

Với khát vọng lưu giữ nét truyền thống dân tộc, chủ tịch Lương Trainer cùng đội 

nhóm đã bắt tay vào trải nghiệm thực tế tìm hiểu về văn hóa, tâm linh, truyền 

thống của từng vùng miền.

Thiết kế và thi công công trình đầu tiên tại Hải Dương

Thu hút được toàn bộ nhân công từ làng nghể hội tụ về công ty để phục vụ các 

công trình trên toàn quốc. Với số lượng nhiều nhất là mẫu từ đường bằng bê tông 

sơn giả gỗ.

Với sự nổ lực không ngừng nghỉ cùng với sự ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo của Từ 

Đường Kisato, chúng tôi đã được quý khách hàng đón nhận.

2018 Hoạt động trên toàn quốc

2019 Xây dựng trụ sở miền nam và showroom

Ra mắt showroom vật liệu xây dựng và nhà trải nghiệm thông minh. Đồng thời ra 

mắt trụ sở HCM tại KĐT Park Riverside.

2020 Chuyển trụ sở chính tại Hà Nội

Số lượng khách hàng ngày càng tăng dẫn tới quy mô công ty ngày càng phát triển. 

Do đó Kisato Group đã chuyển trụ sở chính sang tòa building khang trang tại KĐT 

Thanh Hà. Quy mô trụ sở chính bao gồm văn phòng, showroom và nhà trải nghiệm

2021 Đẩy mạnh thi công từ đường gỗ và ra mắt trụ sở  Ninh Bình

Với sự phát triển thần tốc về thiết kế và thi công từ đường bằng bê tông giả gỗ, từ 

đường Kisato đồng thời cũng đẩy mạnh phát triển mảng từ đường bằng gỗ tự 

nhiên và xây dựng thành công trụ sở kiêm nhà trải nghiệm tại Ninh Bình với quy 

mô gần 1500m2

2022 Thành lập Công Ty CP Từ Đường Kisato & Khai trương trụ sở Đà Nẵng

Kisato Group thành lập Công Ty CP Từ đường Kisato hoạt động độc lập với 

đội ngũ nhân viên và ekip riêng biệt. Đồng thời xây dựng trụ sở Thanh Hóa 

và đưa trụ sở Đà Nẵng đi vào hoạt động.

Từ Đường Kisato định hướng phát triển thành 

công ty Top 1 về thiết kế và thi công từ đường 

nhà thờ họ, tầm nhìn 300 từ đường trên 1 năm 

từ bắc vào nam trên khắp dải đất hình chữ S, 

để khi nhìn vào sản phẩm, mẫu mã, chất lượng 

mọi người sẽ đoán ra ngay chỉ có thể là Từ 

Đường Kisato. Quy tụ các thợ giỏi ở làng nghề 

về Từ Đường Kisato để mang đến cho các gia 

đình dòng tộc một nhà thờ họ tâm linh, hợp 

phong thủy cùng các cách tân đổi mới nhưng 

vẫn giữ được nét truyền thống của người Việt.

LƯU GIỮ

DÂN TỘC
NÉT TRUYỀN THỐNG
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HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

BAN CỐ VẤN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÓ GIÁM ĐỐC
THIẾT KẾ

PHÒNG
KHẢO

SÁT

PHÒNG
CHĂM

SÓC KH

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH

PHÒNG
THIẾT

KẾ

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG
TRUYỀN
THÔNG

PHÒNG
THỊ

TRƯỜNG

PHÒNG
THI

CÔNG

PHÒNG
TÀI

CHÍNH

PHÓ GIÁM ĐỐC
MARKETING

PHÓ GIÁM ĐỐC
THỊ TRƯỜNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
THI CÔNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

PHÒNG
KẾ

TOÁN

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

SƠ ÐỒ CẤP LÃNH ÐẠOÐĂNG KÝ KINH DOANH
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SẢN PHẨM CHỦ ÐẠO

3 gian 2 mái

3 gian 8 mái3 gian 4 mái 5 gian 2 TẦNG

5 gian 2 mái
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TỪ ÐƯỜNG 2 tầng TỪ ÐƯỜNG chữ đinh
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công trình
từ đường thực tế

nội thất
từ đường thực tế
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HOẠT ÐỘNG THI CÔNG TRỌN GÓI
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thi công từ đường trên 63 tỉnh thành

TRỤ SỞ HÀ NỘI

TRỤ SỞ NINH BÌNH
TRỤ SỞ THANH HÓA

TRỤ SỞ ĐÀ NẴNG

TRỤ SỞ HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ ĐỒNG NAI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

TỪ ĐƯỜNG KISATO

HỒ SƠ
NĂNG LỰC

Từ đường Kisato luôn tin tưởng và nỗ lực mỗi ngày để 

thực hiện sứ mệnh cao cả của mình là mang đến cho 

mỗi gia đình mỗi dòng tộc một công trình từ đường, 

nhà thờ họ không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, phù hợp về 

phong thủy, công năng, tài chính mà còn mang đậm 

dấu ấn văn hóa của từng vùng miền.

Văn phòng Hà Nội: B1.4 LK09.VT20 Khu Đô Thị Thanh Hà - Hà Đông - Hà Nội

Văn phòng Ninh Bình: Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình 

Văn phòng Thanh Hóa:  Biệt thự số PL3-16 – Đường Phong Lan 3 – Vinhomes Star City – Thanh Hóa

Văn phòng Đà Nẵng: Số nhà 42 - Đường Khúc Hạo - Mân Thái - Sơn Trà - Đà Nẵng

Văn phòng Hồ Chí Minh: Căn P16 - Khu Đô Thị Park Riverside - Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Văn phòng Đồng Nai: Khu Sunharbor 1 – KĐT sinh thái Aqua City – Biên Hòa – Đồng Nai

Nhà trải nghiệm: Tiểu khu The Mansion – Khu Đô Thị Park City – Quận Hà Đông – Hà Nội

Email: tuduongkisato@gmail.com Website: tuduongkisato.vn Hotline/ Zalo: 0976.019.378


