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THƯ NGỎ
Năng lượng là nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển của mọi ngành Kinh

Tế - Xã Hội.

Khởi đầu từ việc các nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt và có

tác động tiêu cực đến môi trường, tìm kiếm và tận dụng các nguồn năng

lượng thay thế tự nhiên là xu hướng chung của toàn thế giới. Việt Nam là

quốc gia có nhiều lợi thế về Năng Lượng Tái Tạo nói chung và Năng Lượng

Mặt Trời nói riêng.

Mekong Solars nằm trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Kinh Doanh

Thương Mại Trung Nam (TRN). Với sứ mệnh tập trung phát triển lĩnh vực Điện

Mặt Trời Mái Nhà cùng trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế: G7, Châu Âu… từ các

đối tác uy tín hàng đầu.

Mekong Solars không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ thuật

công nghệ với cam kết đem lại hệ thống đạt chuẩn tốt nhất, cùng với hiệu suất

hoạt động tối ưu từ khâu thiết kế, thẩm mỹ, thi công an toàn, lắp đặt nhanh

chóng... Mekong Solars luôn đặt dịch vụ chăm sóc Khách Hàng, bảo trì, hậu

mãi là công tác trọng tâm để Khách Hàng hoàn toàn an tâm về giải pháp tiết

kiệm điện năng của chúng tôi.

Ngoài những giá trị tài chính lâu dài và bền vững, Điện Mặt Trời Mái Nhà còn

góp phần giảm thải khí C02, tiết kiệm tài nguyên quốc gia. Từ đó, cùng với Đối

Tác và Khách Hàng, Mekong Solars thể hiện trách nhiệm với môi trường và

nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.
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ĐIỆN MẶT TRỜI

GIẢI PHÁP HỘ GIA ĐÌNH

Hiện nay, hệ thống điện mặt trời đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam. Điện

mặt trời không chỉ giúp bạn tiết kiệm một triệu, hai triệu, thậm chí hàng chục

triệu tiền điện mỗi tháng, chi phí tiết kiệm được không chỉ đến từ việc giảm số

điện sử dụng mua của EVN, mà còn đến từ phần thu nhập của sản lượng

điện thừa hòa lưới được bán cho EVN.

Với mức đầu tư cho hệ thống này khoảng 15 - 20 triệu VNĐ/1kWp (tùy theo vị

trí lắp đặt và kết cấu mái), thời gian hoàn vốn chỉ mất trung bình 5 - 6 năm.

Vậy tại sao không sử dụng điện mặt trời ngay hôm nay?
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GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Hiện nay các nhà máy, xí nghiệp, công ty, nhà xưởng đang tiêu tốn một lượng

điện năng quá lớn. Chi phí phải trả cho hóa đơn tiêu thụ điện năng hàng

tháng chiếm một phần lớn chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Một giải pháp

ưu việt để tiết kiệm chi phí đó chính là lắp đặt điện mặt trời cho doanh nghiệp.

Đây là hướng đi khoa học mang lại cho các doanh nghiệp sự tăng trưởng và

phát triển bền vững.

Nhằm hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, các doanh nghiệp tại Việt

Nam đang lựa chọn giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả từ điện năng

lượng mặt trời hòa lưới.

Đừng để bị bỏ lại phía sau. Hãy tham gia sử dụng điện mặt trời ngay

bây giờ!
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TIẾP NHẬN 

YÊU CẦU 

KHÁCH HÀNG

THI CÔNG AN TOÀN - LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

KHẢO SÁT & 

ĐO ĐẠT 

CHÍNH XÁC

BÁO GIÁ
KÝ HỢP 

ĐỒNG

LẮP ĐẶT & 

VẬN HÀNH

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Đảm bảo kết cấu cơ sở hạ tầng, độ vững chắc, an toàn của hệ 

thống.

Gia tăng dịch vụ khách hàng, đảm bảo hệ thống hoạt động với 

hiệu suất cao nhất.

Phát triển các ứng dụng hỗ trợ khách hàng giám sát và quản lý 

hệ thống.

CAM KẾT
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CÔNG NGHỆ
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THIẾT BỊ CHÍNH
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ỨNG DỤNG
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