
AEON VIỆT NAM



1758 ~   Những năm đầu

1969 ~   Đẩy mạnh Phương thức Quản lí Liên kết và Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh

1985 ~   Một bước tiến để trở thành Tập đoàn toàn cầu

2001 ~   JUSCO trở thành AEON

2011  ~   Hướng đến mục tiêu trở thành Top 10 trên toàn cầu

1758 Ông Sozaemon Okada lần đầu tiên thành lập cửa hàng Okadaya (tiền thân của công ty JUSCO) tại thành   
 phố Yokkaichi thuộc tỉnh Mie (trước đây là Shinoharaya, đến năm1887 đổi tên thành cửa hàng Okadaya).

1926  Ông Soemon Okada đời thứ sáu tái cơ cấu cửa hàng Okadaya thành Công ty cổ phần và thành lập Cửa hàng  
 vải Kimono Okadaya (đổi tên thành Cửa hàng Okadaya năm 1954).

1937 Ông Kazuichi Futagi thành lập Futagi tại thành phố Himeji thuộc tỉnh Hyogo. 

1955 Ông Jiro Inoue thành lập Lida tại thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka (đổi tên thành cửa hàng Shiro năm 1963).

1965 Trao tặng 1000 cây hoa anh đào cho thành phố Okazaiki thuộc tỉnh Aichi.

1985 Mở cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài tại Ma-lay-si-a

1989 Tập đoàn JUSCO đổi tên thành Tập đoàn AEON. 

1989 Thành lập Câu lạc bộ AEON Group 1% (hiện nay là Quỹ Câu lạc bộ AEON 1%).

1990 Lập ra Ủy ban thân thiện với môi trường JUSCO

1990 Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường của Tập đoàn AEON (hiện nay là Quỹ Môi trường AEON) 

1991 Ra mắt chương trình “Cánh rừng quê hương”

1994 Chuỗi cửa hàng JUSCO ở Hồng Kông (hiện nay là chuỗi cửa hàng AEON (Hồng Kông)) được niêm yết trên sàn  
 giao dịch chứng khoán Hồng Kông. 

1996 Chuỗi cửa hàng JUSCO Jaya (hiện nay là AEON Malaysia) được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán   
 Kuala Lumpur.

2001 Công ty TNHH JUSCO đổi tên thành Công ty TNHH AEON và Tên Tập đoàn đổi thành AEON

2001 Khởi động chiến dịch “Hóa đơn vàng vui vẻ”

2003 Công ty TNHH AEON đã thông qua mô hình công ty với hệ thống các hội đồng (bây giờ là một công ty với  
 hội đồng bổ nhiệm nhân sự và các hội đồng khác)

2007 Ra mắt hệ thống thẻ tiền điện tử WAON

2007 Tách ba chức năng của Tập đoàn thành 3 công ty riêng biệt bao gồm Công ty TNHH AEON TOPVALU

2008 Công ty TNHH AEON đã chuyển đổi theo cơ cấu công ty đầu tư

2008 Công bố tuyên ngôn của AEON nhằm ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.

2010 Công bố những nguyên tắc đa dạng sinh thái của AEON

2011 Thành lập các văn phòng chính ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á 

2011 Đặt tên cho Trung tâm bách hóa tổng hợp là AEON

2011 Phát triển nguyên tắc phát triển bền vững của AEON

2012 Khởi động chiến lược AEON thân thiện với môi trường

2014 Thúc đẩy chiến lược chuyển hướng phát triển sang thị trường Đông Nam Á với các trung tâm mua sắm mới  
 tại Việt Nam và Cam-pu-chia

2015 Trở thành nhà bán lẻ đứng đầu châu Á với tổng doanh thu vận hành hợp nhất vượt mức 8 nghìn tỷ yên

2017 Đề ra chính sách và mục tiêu thu mua hàng bền vững của AEON năm 2020 

2017 Đặt mục tiêu giảm lượng chất thải thực phẩm của AEON

2018 Đề ra tầm nhìn giảm thải khí Cac-bon của AEON 2050

1969 Tập đoàn JUSCO được thành lập theo mô hình hợp tác mua bán hàng hóa thông qua việc hợp nhất của   
 Okadaya, Futagi và Shiro.

1969 Thành lập Công ty TNHH Diamond City và đưa ra kế hoạch phát triển lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.

1974 Phát triển và giới thiệu “J-cup”, nhãn hàng riêng đầu tiên của AEON.

1976 Công ty TNHH JUSCO được niêm yết vào nhóm First Sections trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Osaka  
 và Nagoya.

1977 Thành lập Quỹ Phúc Lợi Công ty TNHH JUSCO (hiện nay là Quỹ Phúc Lợi AEON).

1981 Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Tín Dụng Nihon (hiện nay là Công ty TNHH Dịch Vụ Tín Dụng AEON) – một  
 mô hình kinh doanh dịch vụ tài chính của Tập đoàn.

1984 Thành lập Công ty TNHH Zwei và Công ty TNHH Blue Grass (hiện nay là Công ty TNHH Cox) và đưa ra các dịch  
 vụ của Tập đoàn và các cửa hàng chuyên doanh.    

Cửa hàng Okadaya vào khoảng 
những năm 1890 – 1900

Tập đoàn JUSCO được thành 
lập thông qua sự hợp nhất của 
Okadaya, Futagi và Shiro

Cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài 
trong chuỗi cửa hàng JUSCO 
Jaya, cửa hàng Dayabumi

Buổi lễ công bố việc chuyển đối 
cơ cấu công ty nhân dịp Công 
ty đổi tên thành Công ty TNHH 
AEON.

Trung tâm mua sắm AEON – 
Tân Phú Celadon
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HỆ THỐNG KINH DOANH CỦA 
TẬP ĐOÀN AEON
Tập đoàn AEON phát triển mở rộng sang thị 
trường Châu Á và trên phạm vi toàn cầu AEO
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TT bách hóa TH và siêu thị  ......490
Siêu thị ........................................ 2,010
Cửa hàng giảm giá  .....................547
Siêu thị điện máy, đồ nội thất  122
Cửa hàng tiện lợi  ..................... 2,264
Cửa hàng chuyên doanh  ..... 4,270
Nhà thuốc .................................. 4,370                              
Các cửa hàng bán lẻ khác  ........828
TT thương mại  .............................256
TT mua sắm nội khu  ..................162
Dịch vụ tài chính  .........................366
Kinh doanh dịch vụ ................ 1,655

TT bách hóa TH và siêu thị  ........................................................................584
Siêu thị .......................................................................................................... 2,185
Cửa hàng giảm giá  .......................................................................................568
Siêu thị điện máy, đồ nội thất  ..................................................................122
Cửa hàng tiện lợi  ....................................................................................... 5,436
Cửa hàng chuyên doanh  ....................................................................... 4,324
Nhà thuốc .................................................................................................... 4,376
Các cửa hàng bán lẻ khác  ..........................................................................938
TT thương mại  ...............................................................................................311
TT mua sắm nội khu  ....................................................................................162
Dịch vụ tài chính  ...........................................................................................690
Kinh doanh dịch vụ .................................................................................. 2,045
Trang Trại ở Tasmania  .......................................................................................1

TT bách hóa TH và siêu thị  ........ 32
Siêu thị .................................................3
Nhà thuốc ........................................ 21                              
Các cửa hàng bán lẻ khác  .......... 53
TT thương mại  ............................... 26
Dịch vụ tài chính  ........................... 64
Kinh doanh dịch vụ ...................... 86

Siêu thị .............................................. 79                         
Các cửa hàng bán lẻ khác  .............1
Dịch vụ tài chính  .........................196
Kinh doanh dịch vụ ...................... 39

TT bách hóa TH và siêu thị  ...........2                         
TT thương mại  ..................................2
Dịch vụ tài chính  ..............................7
Kinh doanh dịch vụ ...................... 15

Cửa hàng tiện lợi  .........................496
Dịch vụ tài chính  ..............................2
Kinh doanh dịch vụ ...................... 39

TT bách hóa TH và siêu thị  ........ 55
Siêu thị .............................................. 23
Cửa hàng tiện lợi  ........................... 65
Cửa hàng chuyên doanh  ........... 54
Nhà thuốc ...........................................4                              
Các cửa hàng bán lẻ khác  .......... 53
TT thương mại  ............................... 22
Dịch vụ tài chính  ........................... 36
Kinh doanh dịch vụ ....................200

TT bách hóa TH và siêu thị  ...........4
Siêu thị .............................................. 54
Cửa hàng tiện lợi  .........................110                            
Các cửa hàng bán lẻ khác  .............3
TT thương mại  ..................................4
Dịch vụ tài chính  ..............................4
Kinh doanh dịch vụ .........................9

TT bách hóa TH và siêu thị  ...........1
Siêu thị .................................................3
TT thương mại  ..................................1
Dịch vụ tài chính  ........................... 10
Kinh doanh dịch vụ .........................2

Cửa hàng tiện lợi  ..................... 2,501

Siêu thị .............................................. 14
Dịch vụ tài chính  ..............................3

Nhà thuốc ...........................................2

Dịch vụ tài chính  ..............................1

Trang Trại ở Tasmania  .....................1

Dịch vụ tài chính  ..............................1
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21,742 cửa hàng/địa điểm

*1 Bao gồm các công ty con
*2 Bao gồm các trung tâm thương mại hoạt động dưới tên AEON Mall cũng như các trung 
tâm thương mại khác với tổng diện tích cho thuê hơn 20,000 m2.
*3 Các trung tâm mua sắm nội khu hoạt động dưới tên AEON TOWN
Số lượng cửa hàng bao gồm các công ty con hợp nhất và các công ty liên kết theo hình 
thức góp vốn cổ phần

(số liệu tính đến 28/02/2018)

*1

*2

*3

Doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh hợp nhất

Số lượng nhân viên của Tập đoàn
Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính AEON 

Tổng số lượng thành viên hiện nay là 

8,39

550,000 40,25

nghìn tỷ Yên

người
Triệu
người

(bao gồm 12,67 triệu chủ sở hữu thẻ ngoài nước)



Kiến tạo tương lai !

AEON Việt Nam chúng tôi là nhà kinh doanh bán lẻ đến từ Nhật 
Bản với lịch sử hơn 260 năm. Năm 2012, AEON chính thức thành 
lập Công ty TNHH AEON Việt Nam hoạt động tại thị trường Việt 
Nam và khai trương Trung tâm mua sắm đầu tiên – AEON Tân 
Phú Celadon ở quận Tân Phú vào năm 2014. Kể từ đó, AEON Việt 
Nam đặt mục tiêu sẽ mở thêm nhiều trung tâm mua sắm trên 
toàn quốc trong những năm sắp tới.

Triết lý “theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp 
cho cộng động với việc lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi” chính 
là nguyên tắc bất biến trong mọi hoạt động của chúng tôi, và 
triết lý này chưa từng thay đổi từ lúc công ty được sáng lập đến 
nay.

Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên vị trí hàng đầu. Công 
ty TNHH AEON Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, 
và vận động toàn nguồn lực của công ty để cùng khách hàng 
Việt Nam tạo nên một tương lai đầy hứa hẹn, thông qua việc 
nâng cao giá trị cuộc sống hằng ngày của khách hàng bằng 
những giải pháp năng động, sáng tạo.

Để có thể mang đến sự hài lòng cho khách hàng, chúng tôi tạo 
dựng môi trường làm việc ý nghĩa, luôn duy trì đào tạo và tập 
huấn tất cả nhân viên để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương 
lai và mang đến nhiều cơ hội thách thức cho những ai sẵn lòng 
và mong muốn cải thiện.

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành “Nhà bán lẻ hàng đầu Việt 
Nam” với chính sách công ty mạnh mẽ đối với 03 sứ mệnh: 
“đóng góp cho xã hội, tạo sự tin cậy cho đối tác và tối đa hóa lợi 
ích của khách hàng”. Chúng tôi hướng đến việc xây dựng một 
công ty phát triển hài hòa cùng cộng đồng địa phương.

Tại Việt Nam, chúng tôi đã liên tục triển khai nhiều hoạt động xã 
hội từ năm 2010, bao gồm các “Dự án trồng rừng” của Quỹ Môi 
trường AEON để bảo vệ môi trường và các “Dự án xây dựng 
trường học”, “Chương trình học bổng” của Quỹ AEON 1%.

Chúng tôi đang thực hiện một loạt các hoạt động nhằm đóng 
góp cho môi trường và xã hội. Chúng tôi luôn trân trọng và nỗ 
lực để tạo ra những giá trị liên kết giữa khách hàng và cộng 
đồng.

Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để tạo dựng tương lai và chúng 
tôi mong muốn cùng phát triển với các đối tác Việt Nam. Chúng 
tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ từ các vị lãnh đạo 
Nhà Nước, các Bộ, ban ngành, các cơ quan truyền thông, báo 
chí, các đối tác và Quý khách hàng. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị trong tương lai.

Ông Yasuo Nishitohge

Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH AEON Việt Nam

Thông 

Điệp Từ 

Tổng Giám 

Đốc“Tất cả vì khách hàng”



AEON Việt Nam chính thức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức 
Văn phòng Đại diện (01/12/2009 – 10/07/2012). 
Ngày 07/10/2011, được sự chấp thuận từ UBND Thành phố Hồ Chí Minh, AEON Việt Nam 
thành lập Công ty TNHH AEON Việt Nam kinh doanh chủ đạo 4 mảng sau:

 » Trung tâm mua sắm
 » Trung tâm bách hóa tổng hợp & siêu thị
 » Cửa hàng chuyên doanh
 » Trang thương mại điện tử

Cung cấp mô hình kinh doanh theo hình thức “Một điểm đến” – đáp ứng đầy đủ tất cả 
dịch vụ và nhu cầu của khách hàng, từ mua sắm, ăn uống đến vui chơi, giải trí và giáo 
dục, tài chính ngân hàng. Các Trung tâm mua sắm AEON là địa điểm lý tưởng nơi khách 
hàng có thể tận hưởng thời gian mua sắm với một loạt các sản phẩm chất lượng cao với 
giá cả hợp lý và dịch vụ trên cả tuyệt vời.
Hiện nay, tại Việt Nam, AEON đã có 4 Trung tâm mua sắm được đưa vào hoạt động trên 
toàn quốc:

 » Năm 2014: Khai trương Trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon
 » Năm 2014: Khai trương Trung tâm mua sắm AEON – Bình Dương Canary
 » Năm 2015: Khai trương Trung tâm mua sắm AEON – Long Biên
 » Năm 2016: Khai trương Trung tâm mua sắm AEON – Bình Tân

Ngoài ra, 02 Trung tâm mua sắm mới dự kiến sẽ được AEON đưa vào hoạt động trong 
thời gian sắp tới:

 » Năm 2019: Khai trương Trung tâm mua sắm AEON – Hà Đông 
 » Năm 2020: Khai trương Trung tâm mua sắm AEON – Hải Phòng Lê Chân 

AEON Việt Nam đặt kế hoạch sẽ mở thêm nhiều trung tâm mua sắm trong 10 năm tới 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt trong mảng 
kinh doanh bán lẻ.

Giới Thiệu



Từ “AEON” theo tiếng Latin có nghĩa là “Sự vĩnh hằng”. 

Niềm tin và nguyện vọng của Khách hàng là điều cốt lõi trong triết lý hoạt động của 
chúng ta. Tại AEON, sứ mệnh vĩnh cửu của tập đoàn là mang lại lợi ích cho Khách hàng 
và vì thế các hoạt động của chúng ta tập trung vào Khách hàng ở mức độ cao nhất.

Các triết lý cơ bản của AEON gồm có:

“Hoà Bình”

AEON là một tập đoàn có các hoạt động theo đuổi hòa bình thông qua sự thịnh vượng.

“Con Người”

AEON là một tập đoàn tôn trọng phẩm giá con người và đề cao các mối quan hệ cá 
nhân.

“Cộng Đồng”

AEON là một tập đoàn bắt nguồn từ trong cuộc sống và không ngừng đóng góp cho 
cộng đồng địa phương.

AEON đặt ưu tiên hàng đầu trong việc đảm bảo sự an toàn của Khách hàng. Chúng ta mang 
đến sự an tâm “chỉ AEON mới có thể đáp ứng được”

Chúng ta thực hiện tất cả cả các hoạt động kinh doanh của mình (sản phẩm, dịch vụ, vệ sinh, cơ sở 
vật chất, thông tin,…) với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của Khách hàng. Nếu như có bất kỳ nghi 
vấn nhỏ nhất nào về sự an toàn của Khách hàng, chúng ta sẽ ngay lập tức xác định 
bản chất và tìm cách giải quyết vấn đề. 

AEON giữ lời hứa với Khách hàng, luôn cư xử chính trực

Chúng ta có trách nhiệm với Khách hàng trong việc thực hiện lời hứa 
trên các tờ bướm và trong các quảng cáo của mình về vấn đề phân 
phối và bảo hành. Nếu có bất kỳ sự việc hoặc các vấn đề kinh doanh 
nào phát sinh, chúng ta sẽ công bố tất cả những thông tin liên 
quan một cách minh bạch.

AEON cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt với giá cả 
hợp lý

Chúng tôi nỗ lực  cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt để 
Khách hàng có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời, chúng 
ta tích cực cải thiện các hoạt động kinh doanh của mình để có thể 
cung cấp sản phẩm và dịch vụ với giá hợp lý. AEON đặt mục tiêu trở 
thành nhà bán lẻ  hàng đầu trong việc cung cấp cho Khách hàng  
sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý.

AEON cung cấp sản phẩm và dịch vụ cùng với lời chào 
ấm áp và nụ cười thân thiện

Cùng với sản phẩm và dịch vụ, Khách hàng của AEON 
cũng luôn nhận được lời chào ấp ám và nụ cười thân 
thiện. Khi được chào đón tại cửa hàng , tại văn phòng  
hay qua điện thoại, Khách hàng có thể cảm nhận 
được “Sự thân thiện của AEON”.

AEON dựa trên tiếng nói của Khách hàng để định 
hướng  việc quản trị và nỗ lực  hiện thực hóa 
nguyện vọng của Khách hàng trong tất cả các 
hoạt động kinh doanh.

Chúng ta dựa trên tất cả các ý kiến, yêu cầu và phàn nàn 
của Khách hàng để đưa ra quyết định mang tính quản trị. 
Chúng  ta chân thành lắng nghe, ghi nhận tiếng nói của 
Khách hàng như những đóng góp quý báu và sẽ làm việc  
nhanh chóng phản hồi các ý kiến đó.

Hoà Bình

Khách Hàng

Con Người Cộng Đồng

Triết lý cơ bản của AEON Cam Kết Với Khách Hàng
AEON  nỗ lực không ngừng  để mang lại cho Khách hàng “Sự an tâm” và “Sự tin cậy” 
trong cuộc sống hàng ngày, giữ vững  triết lý “Tất cả vì Khách hàng”. Sứ mệnh vĩnh cửu 
của AEON là tích cực đóng góp cho phong cách sống của Khách hàng.





Tầng trệt  (Tầng 1 tại miền Bắc)

Tính đến nay, AEON Việt Nam đã hợp tác với hơn 2,000 nhà 
cung cấp trong nước để cung cấp khoảng 40,000 sản phẩm 
cho các siêu thị trên toàn quốc.

Đặc biệt, AEON Việt Nam sắp xếp một góc riêng để trưng 
bày sản phẩm thương hiệu –TOPVALU – nhãn hàng riêng 
của AEON, với hơn 100 sản phẩm bao gồm thực phẩm, hóa 
mỹ phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu 
ngày càng đa dạng của khách hàng.

Hơn nữa, tại quầy Delica và Bakery, AEON Việt Nam còn 
mang đến cho khách hàng một thiên đường ẩm thực 
phong phú với hàng trăm món ăn đặc sắc và rất nhiều loại 
bánh ngọt của Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác như 
hơn 100 loại Sushi, mì Oden, mì Việt Nam, món Trung Quốc, 
bánh mì que Pháp, bánh Donuts, bánh mì Kebab, v.v… 
Những sản phẩm này luôn được chế biến tươi mới mỗi 
ngày.

   TRUNG TÂM BÁCH HÓA TỔNG HỢP & 
   SIÊU THỊ (TTBHTH & SIÊU THỊ)
AEON Việt Nam đang phát triển và vận hành mô hình kinh 
doanh TTBHTH & siêu thị để đáp ứng nhu cầu mua sắm của 
khách hàng một cách toàn diện bao gồm thực phẩm, quần 
áo và các đồ gia dụng, điện máy, hóa mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, đồ mẹ và bé, v.v… 

AEON Việt Nam nỗ lực mang đến những trải nghiệm mua 
sắm tuyệt vời, góp phần tăng tính thuận tiện, thoải mái và 
làm phong phú cuộc sống của khách hàng ở khu vực vùng 
ven.

TTBHTH & siêu thị AEON được xây dựng theo mô hình 03 
tầng:

Tầng 1  (Tầng 2 tại miền Bắc)

Ở tầng 1 của cửa hàng, AEON Việt Nam 
cung cấp đa dạng các mặt hàng từ quần áo, 
mỹ phẩm, phụ kiện thời trang, giày dép và 
túi xách, quần áo thể thao cho cả nam và 
nữ ở mọi lứa tuổi.

Về mặt hàng thời trang, AEON Việt Nam 
đang phát triển các sản phẩm mang 
thương hiệu riêng dành cho khách hàng 
địa phương như Scarlet, JBABY, JKIDS, v.v…

Tầng 2  (Tầng 3 tại miền Bắc)

Tại tầng 2, khách hàng sẽ được cung cấp 
một loạt lựa chọn các sản phẩm cho mẹ và 
bé, khu vực sản phẩm đa phương tiện, đồ 
gia dụng, đồ nội thất, đồ điện tử và văn 
phòng phẩm.
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Các lĩnh vực kinh doanh chính



 TRUNG TÂM MUA SẮM
Tại Việt Nam, AEON Việt Nam đang phát triển và vận hành các trung tâm mua sắm theo mô hình “Một điểm 
đến” – đáp ứng đầy đủ tất cả dịch vụ và nhu cầu của khách hàng, từ mua sắm, ăn uống đến vui chơi, tài chính, 
ngân hàng, giải trí và giáo dục.

Phối hợp cùng với các lĩnh vực kinh doanh khác, AEON Việt Nam đang nỗ lực gia tăng các dịch vụ và cơ sở hạ 
tầng để bắt kịp với những xu hướng mới của xã hội.
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CÁC CỬA HÀNG CHUYÊN DOANH

Các lĩnh vực kinh doanh chính AEON Bicycle

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại xe đạp từ Bicycle 
City - xe đạp thành phố đến xe đạp dễ sử dụng cho cả 
người mới bắt đầu tập chạy và cả xe đạp gia đình. Tại 
AEON Bicycle, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên 
nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng hướng dẫn chi tiết. 
Chúng tôi sắp xếp một góc thử nghiệm trong mỗi cửa 
hàng AEON Bicycle để khách hàng có thể kiểm tra sản 
phẩm trước khi mua. Hơn nữa, chúng tôi cũng cung cấp 
đầy đủ dịch vụ cho khách hàng từ bảo trì đến sửa chữa.

AEON Molly Fantasy

Cửa hàng Molly Fantasy thuộc Công ty 
TNHH AEON Fantasy Việt Nam (với 35% 
vốn đầu tư từ AEON Việt Nam) là khu vui 
chơi, giải trí hiện đại, hấp dẫn với đa dạng 
các hoạt động dành cho trẻ em thỏa sức 
khám phá và trải nghiệm bên gia đình và 
bạn bè.

Cửa hàng đồng giá

Là cửa hàng đồng giá với vô số nhu 
yếu phẩm từ thương hiệu DAISO Nhật 
Bản như đồ gia dụng, văn phòng 
phẩm, đồ làm vườn và làm bếp.

AEON Wellness 

Tại cửa hàng AEON Wellness, chúng tôi 
cung cấp đa dạng các mặt hàng về 
chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bao 
gồm mỹ phẩm, các sản phẩm chăm 
sóc da và tóc, thực phẩm chức năng, 
các mặt hàng trang điểm và dược 
phẩm.

 TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cùng với sự phát triển của xu hướng kỹ thuật số tại thị trường Việt nam, AEON Việt Nam đã ra mắt trang 
web thương mại điện tử chính thức có tên là AEON ESHOP từ năm 2017. Đối với phân khúc kinh doanh 
này, chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, trong đó nổi 
bật là các sản phẩm từ Nhật có chất lượng cao. Đặc biệt, chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc giới thiệu 
và thúc đẩy nhãn hiệu riêng của AEON – những sản phẩm của TOPVALU đến với khách hàng tiêu dùng.

w w w . A e o n E s h o p . c o m
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Người AEON

“AEON Việt Nam của chúng tôi được tạo nên bởi 
nỗ lực cải tiến không ngừng của người AEON”.

Với hơn 2,500 nhân viên trên cả nước, người AEON 
là một trong những tài sản quý báu và không thể 
thay thế được tại AEON Việt Nam.

 » Tại AEON Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng vào sự 
tham gia của toàn thể người AEON bằng việc 
mang đến những cơ hội mang tính thách thức 
cho bất kỳ ai có chí cầu tiến và mong muốn cải 
thiện. 

 » Tại AEON Việt Nam, người AEON sẽ được đánh 
giá khách quan dựa vào thành tích và được 
tưởng thưởng xứng đáng.

 » Tại AEON, chúng tôi tôn trọng nhân quyền và 
lắng nghe đồng nghiệp của chúng tôi. 

Chúng tôi được công nhận là công ty bán lẻ vì con 
người và thân thiện với môi trường tại Việt Nam.





Trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon

Địa chỉ: Số 30, đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. 
Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: (028) 6288 7722
Fax: (028) 6269 2014
Mã số thuế: 0311241512

Trung tâm mua sắm AEON – Bình Dương Canary 

Địa chỉ: Số 01, Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, 
P. Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0254) 6259 666
Fax: (0254) 6259 230
Mã số thuế: 0311241512 – 001

Trung tâm mua sắm AEON – Long Biên

Địa chỉ: Số 17, đường Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long 
Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 6277 8333
Fax: (024) 6262 0722
Mã số thuế: 0311241512 – 004

Trung tâm mua sắm AEON – Bình Tân

Địa chỉ: Số 01, đường số 17A, Khu phố 11, P. Bình Trị 
Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: (028) 6288 6060
Fax: (028) 2253 0410
Mã số thuế: 0311241512 – 003 

Phát hành thang 11/2018

Website: https://www.aeon.com.vn/
Trang thương mại điện tử: https://aeoneshop.com/
Facebook: https://www.facebook.com/AeonVietnamPage


