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GIỚI THIỆU 
ALENA ENERGY
Được thành lập từ năm 2014, Alena được 
biết đến với vai trò là nhà phân phối chính 
thức các thương hiệu năng lượng tái tạo 
hàng đầu thế giới. 
Tại Việt Nam, Alena Energy đã khẳng định 
giá trị, chất lượng từng dòng sản phẩm 
trước khi chạm đến tay người sử dụng. Bên 
cạnh việc cung ứng, chúng tôi mở rộng, 
phát triển lĩnh vực thi công lắp đặt, vận 
hành chuỗi sản phẩm năng lượng điện mặt 
trời và điện lưu trữ; nhằm tối ưu hoá mức 
ngân sách cho người dùng.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
-----------------------------------------------
20 nhân viên văn phòng
-----------------------------------------------
10 nhân viên kinh doanh
-----------------------------------------------
10 kỹ sư thiết kế
-----------------------------------------------
50-100 kỹ sư công trình
-----------------------------------------------
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Nhập khẩu và phân phối inverter, pin năng lượng mặt trời.

25 đại lý phân phối trên toàn quốc.

Cung cấp giải pháp thiết kế và lắp đặt điện mặt trời.

60,000 bộ inverter được phân phối trên toàn quốc.

Sản xuất bộ lưu trữ điện, xe điện, UPS tích trữ điện 1 pha/3 
pha cho dự án Smart Home.

Phân phối hơn 30MW pin mặt trời trên toàn quốc.

Xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái.

Thi công hơn 100 dự án 1MW.

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hơn 5,000 hệ thống.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Kiểm tra bảo hành trực tuyến duy nhất tại website:
BAOHANH.ALENA-ENERGY.COM
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3MW  Thuận Nam – Ninh Thuận

1MW  Nhà máy Âu Lạc – Quận 12, HCM

1MW  Trại Gà, Ninh Thuận

1MW  Rừng Lạnh, Đắk Nông

600KW  Tóc Tiên – Bà Rịa Vũng Tàu

360KW  Buôn Ma Thuộc, ĐắkLắk

260KW  Nhà xưởng Quận 12, HCM

320KW  Nhà xưởng Quận 12, HCM

5KW (OFF-GRID) – Quận 8, HCM

6KW  Huỳnh Tấn Phát – Quận 7, HCM

5KW  Yên Đỗ - Bình Thạnh, HCM

9KW  Bát Nàn – Quận 2, HCM

HỆ THỐNG
ĐIỆN MẶT TRỜI

ÁP MÁI

Ứng dụng tính toán hiệu quả sử dụng hệ thông điện mặt trời:
SOLAR.ALENA-ENERGY.COM
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CÁC HỆ THỐNG DỰ TRỮ ĐIỆN
---------------------------------------------------------------
• UPS 1000VA, 1500VA - tích trữ MAX 1200Wh
• UPS 3500VA - tích trữ MAX 5000Wh
• UPS 3 pha 1000VA, 1500VA - tích trữ MAX 7100Wh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
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HỆ THỐNG KHẢO SÁT
-----------------------------------------------------
Ứng dụng theo dõi chỉ số điện và lưu trữ thông 
tin sử điện bằng ứng dụng điện IOT đám mây.

GIÁM SÁT TỪ XA
---------------------------------------------------------------------
• Nghiên cứu thiết bị bay không người lái cung cấp dữ liệu, 

hình ảnh phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế.
• Làm chủ công nghệ chế tạo, vận hành máy bay không 

người lái để chụp ảnh độ phân giải cao, chi tiết hóa cho 
ảnh vệ tinh, khảo sát địa chất, quy hoạch và bảo vệ tài 
nguyên, cảnh báo sớm về tác động môi trường, nguy cơ 
cháy rừng, ô nhiễm.
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Alena là nhà thầu cung cấp thiết bị, thi công  xây 
lắp và thi công cơ điện, chúng tôi coi trọng con 
người, hệ thống quản lý và văn hóa doanh nghiệp 
là nên tảng cốt lõi cho sự phát triển thành công. 
Chúng tôi tự tin mang lại cho khách hàng những 
dịch vụ đảm bảo an toàn, chuyên nghiệp, chất 
lượng tiêu chuẩn quốc tế và giá thành cạnh tranh.
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TẠI SAO PHẢI LỰA CHỌN

1 Nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và thi công 
điện mặt trời.

4 Kho hàng luôn có sẵn giúp khách hàng đẩy 
nhanh tiến độ dự án.

2Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật hàng đầu với 
ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề.

5ALENA hỗ trợ tư vấn nhanh, đồng hành 
trọn đời dự án.

3
ALENA là nhà phân phối ủy quyền của nhiều 
hãng thiết bị lớn trên thế giới như pin Longi, 
HT SAAE, và Growatt Inverter. Đảm bảo thiết 
bị được lắp đặt chính hãng, chất lượng.
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Alena luôn tìm tòi những sản phẩm chất 
lượng và giải pháp tối ưu nhất cho khách 
hàng. Chúng tôi luôn không ngừng hoàn 
thiện mình về chất lượng sản phẩm cũng 
như chất lượng dịch vụ để thực hiện sứ 
mệnh mình một cách tốt nhất. Chúng tôi 
tin tưởng rằng sẽ giúp rất nhiều sản phẩm/
dịch vụ có ích của Alena sẽ được đến tay 
nhiều người tiêu dùng hơn, nhanh hơn. 

Với triết lý kinh doanh “Luôn đặt chất lượng 
và sự trung thành lên hàng đầu”, Alena En-
ergy cam kết mang đến cho khách hàng 
những giải pháp và sản phẩm chất lượng 
vượt trội, uy tín lâu năm đáng tin cậy trong 
lòng người tiêu dùng Việt Nam.

NHIỆM VỤ 

Việc phát triển năng lượng 
tái tạo đang là xu hướng tất 
yếu trong tương lai của thế 
giới nói chung và của Việt 
Nam nói riêng. Tại Việt Nam, 
dự kiến nhu cầu điện tiếp tục 
tăng mạnh trong các năm 
tới nhằm phục vụ hoạt động 
sản xuất, đặt biệt sau khi Việt 
Nam đã chính thức đạt được 
các thỏa CPTPP, EVFTA cũng 
như đang được đánh giá là 
quốc gia hưởng lợi từ sự dịch 
chuyển sản xuất chung của 
các doanh nghiệp toàn cầu.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Địa chỉ:   167-169 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, 
  Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (28) 39 26 26 83
Fax:   +84 (28) 39 26 26 82
Email:   sales@alena-energy.com

PHÒNG KINH DOANH:
Thiết bị và vật tư: 
Mr. Linh   0962031200
Email:   linh@alena-energy.com
Lắp đặt và Phát triển Dự án:
Ms.Thảo Nguyên  0904515043
Email:   thaonguyen@alena-energy.com

LIÊN HỆ

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi 
để được hỗ trợ mua hàng và tư vấn lắp đặt:


