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Lợi nhuận 4 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 23 tỷ, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021 

- Doanh số tháng 4 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Doanh số tích lũy cho 4 tháng năm 2022 đạt 287 tỷ

đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2021.

- Các biện pháp cân bằng sản xuất thông qua việc áp dụng

hình thái “3 không” và “7 lãng phí” đã giúp tỷ lệ lợi

nhuận được cải thiện đáng kể.

- Các sản phẩm bền vững được làm từ nguyên liệu xanh

như bông SR ECO, bông tấm sử dụng chất kết dính

không chứa formaldehyde nhận được sự quan tâm và

đặt hàng của nhiều nhãn hàng.

 Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ nhờ
các hoạt động cải tổ

 Cơ cấu doanh thu  Doanh thu Xuất khẩu Chăn ga tăng
106%

- Cơ cấu doanh thu theo ngành hàng không có

nhiều biến động lớn.

- Chăn ga gối đệm vẫn là ngành hàng đóng góp tỷ

trọng doanh thu lớn nhất với 65%.

- Xuất khẩu chăn ga tăng trưởng ấn tượng so với

cùng kỳ năm ngoái.

- Sự phục hồi của thương mại quốc tế và các hoạt

động ngoài trời là hai nguyên nhân chính giúp

doanh thu hoạt động xuất khẩu tăng mạnh mẽ

trong 4 tháng đầu năm 2022.
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Doanh số xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong 4 tháng đầu năm 20221

- Hoạt động xuất khẩu mang về 134 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu.

- Người tiêu dùng trong nước vẫn thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các khoản

chi cho hàng hóa không thiết yếu. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch chỉ

mới thực sự sôi nổi trở lại vào kỳ nghỉ tuần cuối cùng của tháng 4. Do đó,

doanh thu nội đia chỉ đạt 152 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

 Doanh thu xuất khẩu tăng 40% so với cùng kỳ

Đvt: tỷ VND

 Tập trung vào hệ thống phân phối và dịch vụ chăm sóc
khách hàng

Bắc Nam Tổng

Showrooms 0 1 1

Đại lý 5 4 9

- 10 cửa hàng mới được mở trong 4 tháng đầu năm, gồm:

• 1 Showroom tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

• 5 Đại lý tại miền Bắc:

o Tại Hà Nội: Hòa Bình 6, Minh Khai

o Tại địa bàn tỉnh: Sơn La, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Quảng Ninh

• 4 Đại lý tại miền Nam:

o Tại Hồ Chí Minh: Gò Vấp và Quận 7

o Tại địa bàn tỉnh: Bình Dương và Vũng Tàu

- 1.000 cuộc gọi và 24 cuộc thảo luận trực tuyến đã được thực hiện

như một cách chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng sản

phẩm và dịch vụ

- Triển khai chương trình Bảo hành đệm tại nhà khách hàng.
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Đơn hàng đã nhận kín cho đến hết tháng 62

- Xuất khẩu Chăn ga: Doanh số nửa đầu năm 2022 được dự báo tăng

ít nhất 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự hiểu biết thị trường và sự

ổn định của chất lượng sản phẩm giúp Công ty có thể dễ dàng tiếp cận

và nhận đơn đặt hàng từ khách hàng mới.

- Ngành hàng Bông tấm: Doanh thu ngành hàng Bông tấm được

đánh giá sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng như 4 tháng đầu năm. Các

đơn hàng nhận được đảm bảo nhà máy tại Hà Nội vận hành 100%

công suất đến giữa tháng 7 và nhà máy tại Đồng Nai sẽ hoạt động hết

công suất cho đến cuối tháng 6. Ngoài ra, vấn đề tăng giá của nguyên

vật liệu đầu vào (giá xơ) không gây ra ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận,

mà chỉ đơn thuần là chuyển đổi từ chi phí sang doanh thu.

- Ngành hàng Khăn: Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, và Hàn Quốc tiếp tục là thị

trường tiêu thụ chính. Tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm

mới và tìm kiếm khách hàng mới để bù đắp sự sụt giảm đơn hàng của

một số khách hàng truyền thống là nhiệm vụ hàng đầu trong các hoạt

động kinh doanh ngành hàng Khăn trong quý 2 năm 2022.

 Doanh số xuất khẩu tiếp tục dẫn đầu  Doanh thu B2B tăng trưởng với sự sôi động trở lại của ngành
Du lịch

- Yếu tố vĩ mô

• Việt Nam đã chính thức mở cửa cho ngành du lịch kể từ giữa tháng 3 năm

2022. Ngành du lịch khởi sắc với 91,000 lượt khách du lịch quốc tế trong

quý I năm 2022, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Tổng cục Du lịch Việt Nam kỳ vọng ngành du lịch sẽ chào đón trên 5 triệu du

khách quốc tế và phục vụ 60 triệu khách nội địa với tổng doanh thu lên tới

400,000 tỷ VND.

- Kế hoạch của Everpia :

• Các đơn hàng đã nhận được có tổng giá trị là 30 tỷ VND sẽ được sản xuất vào

tháng 5 và 6 năm nay.

• Các khách sạn cao cấp từ 5 sao trở lên tiếp tục là nhóm khách hàng được ưu

tiên.

• Các sản phẩm rèm công nghệ cao và đệm lò xo KingKoil tiêu chuẩn quốc tế

tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội của Everpia.

Rèm tự động được lắp đặt
bởi Everpia tại khách sạn
Crowne Vĩnh Phúc. Nhấn nút
“play”
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Bộ sưu tập 2023: SỰ KẾT NỐI2

Mục tiêu: Hướng tới một định vị thương hiệu

Everon mới, khác biệt và có sức hút với nhóm

khách hàng trẻ, đặc biệt là thế hệ Y (1980 –

1995).

Bước 1: ( tháng 5 & 6, 2022): 

Kiểm toán thương hiệu và đo lường thương

hiệu - Kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường

để đánh giá và xác định vị trí thị trường của

Everon qua 5 giai đoạn sau:  

- Giai đoạn 1: Quan sát doanh nghiệp và danh

mục sản phẩm. 

- Giai đoạn 2: Khởi tạo chiến lược và sáng tạo

- Giai đoạn 3: Nghiên cứu người tiêu dùng.

- Giai đoạn 4: Thay đổi chiến lược

- Giai đoạn 5: Phát triển sáng tạo. 

o Bảo hành tại nhà

- Triển khai chương trình Bảo hành

đệm tại nhà cho các khách hàng khu

vực phía Bắc

- Thực hiện đào tạo và thành lập đội

ngũ phụ trách chương trình Bảo 

hành đệm tại nhà cho khách hàng

khu vực Đà Nẵng và miền Nam từ

quý 4 năm 2022. 

o Chương trình khách hàng trung thành

- Đang trong quá trình hợp nhất dữ

liệu giữa các nguồn. 

- Triển khai thí điểm và đánh giá hiệu

quả của chương trình để áp dụng

trên toàn hệ thống. 

o Số lượng mẫu mới: 39 

o Nguyên liệu: 100% tự nhiên với vải cotton, 

vải modal, tencel và bamboo

o Ngày ra mắt: 

- Miền Bắc: ngày 26 & 27 tháng 5, 

2022.

- Đà Nẵng: ngày 10 tháng 6, 2022. 

- Miền Nam: ngày 27 tháng 5, 2022.

o Ý tưởng chủ đạo: SỰ KẾT NỐI 

o Thời gian nhận đơn đặt hàng trước: giữa

tháng 6. 

o Chính thức ra mắt thị trường: tháng 9, 2023. 

Bộsưutậpmới Dịchvụkháchhàng Tái cấutrúcthươnghiệu
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3 Các hoạt động liên quan đến cổ phiếu và đầu tư. 

Kế hoạch trả cổ tức năm
2021 bằng tiền

Phát hành cổ phiếu cho người
lao động o Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại được dùng để bán cho người lao động: 888.184 cổ phiếu. 

o Giá bán: 10,000 đồng/cổ phiếu. 

o Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày phát hành cuối. 

o Ngày thực hiện dự kiến: thàng 6, 2022. 

o Tỷ lệ trả: 10%/mệnh giá.

o Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6/2022. 

o Ngày thực hiện: 17/6/2022. 
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3 NHÀ MÁY MỚI TẠI GIANG ĐIỀN 

Vị trí : Lô 16, đường 10 & 12, Giang Điền IP, xã Giang Diền, Trang Bom, Đồng Nai

Diện tích đất : 28.956 m2

Vốn đầu tư : 10 triệu USD (tương đương 230 tỷ đồng)

Thời gian tiến hành : 50 năm kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận Đầu tư

Thời gian tiến hành Thời gian khởi công: Dự kiến đi vào hoạt động kể từ Quý 2/2023 

Mục tiêu và quy mô : Sản suất Bông tấm, Đệm lò xo và Khăn

Tiến độ hiện tại : Đã có Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Giấy chứng nhận Đầu tư, và đang trong
quá trình xin Giấy phép xây dựng. 

Xây dựng xanh Tài chính xanh



Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được Everpia cung cấp trong bản trình bày này chỉ được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo và sẽ không được phép sử dụng cho mục đích

chào bán, mời chào hoặc khuyến nghị bán hoặc phát hành, hoặc lôi kéo bất kỳ người nào chào mua hoặc đặt mua, chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại bất

kỳ quốc gia nào khác. Thông tin trong bản trình bày này là thông tin cập nhật chỉ tại ngày lập bản trình bày và việc cung cấp bản trình bày này sẽ không

hàm ý rằng tình hình hoạt động của Everpia không có bất kỳ thay đổi kể từ ngày lập bản trình bày này hoặc sẽ không hàm ý rằng các tuyên bố, thông tin

hoặc ý kiến được trình bày trong bản trình bày được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày lập bản trình bày.

Everpia không có nghĩa vụ phải cập nhật bản trình bày này. Bản trình bày này có thể chứa đựng các tuyên bố mang tính dự báo và những tuyên bố này,

nếu được đưa vào bản trình bày, phải được đọc một cách thận trọng.

Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kế hoạch

info@everon.com

Xin cảmơn.
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