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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨ LỰC
LUXMAGE

Luxmage là nhà cung cấp chuyên nghiệp các 
giải pháp hiển thị thương mại. 

Luôn tập trung vào ứng dụng công nghệ màn 
hình trong suốt, tận tâm thúc đẩy sự phát triển
của ngành truyền thông bán lẻ mới. Sản phẩm 
được sử dụng rộng rãi trong: siêu thị lớn,cửa 
sổ kính  cửa hàng 4S, showroom, phòng trưng 
bày, sân khấu, sự kiện, trung tâm thương mại, 
quảng cáo trên tường kính..
 
Năm 2018, Luxmage đã ký kết hợp tác chiến 
lược với NEXNOVO. 
Chúng tôi sẽ tận dụng công nghệ màn hình 
LED trong suốt  hàng đầu thế giới để phát 
triển các sản phẩm quảng cáo hàng đầu, sáng 
tạo giá trị và không gian kinh doanh mới cho 
các đối tác của chúng tôi.



ĐỐI TÁC

BẰNG CHỨNG NHẬN



SẢN PHẨM

Dòng XRW
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Sân bay ShowroomTrung tâm thương mại
Khách sạn Cửa hàng 4S Mặt tiền kính

Dòng NR
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Trung tâm thương mại Thuê sân khấu
Triển lãmShowroom Cửa hàng 4S

NOVO AD 360° 
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Trung tâm thương mại Khách sạn
Showroom Sự kiện

Dòng XT
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Trung tâm thương mại Mặt tiền kính
Cửa hàng 4S Showroom Cửa hàng bán lẻ

Dòng NS
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Thương hiệu bán lẻ Showroom
Trung tâm mua sắm Cửa hàng 4S



SẢN PHẨM

NOVO ADDOOR
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG:

Khách sạn Trung tâm thương mại
Building Showroom
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DỰ ÁN

Model: NR3 
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Diện tích: 4m²
Vị trí dự án: Gamuda Land, Tp.HCM
Thời gian của dự án: 2019

Model: NS2.6
Pixel Pitch: 2.61mm x 5.68mm        
Vị trí dự án: Khu nhà mẫu Alpha King 
tại Saigon Garden, TP.HCM
Thời gian dự án: 2018

Model: NR3                                          
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm
Diện tích: 30m²
Vị trí dự án: Vincom Trần Duy Hưng, 
Hà Nội
Thời gian dự án: 2019

Dòng màn hình: NR3
Diện tích: 4 x 2,5m
Vị trí lắp đặt:  Lễ Hội Cafe,
Buôn Mê Thuột



• Địa chỉ : 80 Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
• Điện thoại :  (028) 6295 9889 - 0988 889 066
• Email: info@luxmage.com
• Web: www. luxmage.com
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...
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