
 

 

 

 

The AGC Group, with Tokyo-based Asahi Glass Co., Ltd. at its core, is a world-leading supplier of 
flat, automotive and display glass, chemicals and other high-tech materials and components.  

Drawing on more than a century of technical innovation, the AGC Group has developed world-
class expertise in fields including glass, fluorine chemistry and ceramics technologies. The group 
employs some 50,000 people worldwide and generates annual sales of approximately 12 billion 
USD through business in about 30 countries.  

In SE Asia, architectural glass products from AGC group are the first products in their industry to 
be certified by Singapore Green Building Product (SGBP) with an Excellent rating of 3 ticks. With 
performance recognized by various awards, AGC products are the preferred choice for 
environmentally sustainable solutions.For more information, please visit  

www.agc-group.com/en.   

 

 

 

 

The Viet Land Investment Consulting and Construction Joint-Stock Company (VILANDCO JSC) 

was established in 2007. The company aims to ensure harmony between humans and the natural 

environment in any project they undertake. VILANDCO's main scope of service includes Green 

Building design, LEED/LOTUS/Green Mark/Edge certification consultancy, Energy Efficient 

Facade design, Energy Modelling & Passive Design analysis...VILANDCO is currently a Green 

Champion member of the Viet Nam Green Building Council (VGBC). 

Since 2015, VILANDCO has been appointed by Designbuilder Software Ltd. (UK) to be Reseller 

for Vietnam's market which includes sale, technical support and software training for clients in 

Vietnam. Designbuilder software is an advanced energy modeling tool with easy-to-use interface. 

This enables the whole design team to use the same software to develop comfortable and energy-

efficient building designs from concept through to completion. 

www.vilandco.com 

  



 

 

Tập đoàn AGC với công ty thành viên là Asahi Glass có trụ sở chính đặt tại Tokyo, Nhật Bản hiện 

là nhà cung cấp hàng đầu thế giới cho các sản phẩm về kính (dùng cho xây dựng, công nghiệp ô 

tô, màn hình...), các hóa chất và vật liệu công nghệ cao. 

Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn AGC đã phát triển các 

sản phẩm về kính, hóa chất flo và gốm có chất lượng cao, đạt đẳng cấp thế giới, thỏa mãn các 

yêu cầu khắt khe của thị trường. Tập đoàn AGC hiện có khoảng 50,000 nhân viên làm việc ở 30 

quốc gia trên thế giới với doanh thu hàng năng là khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. 

Ở khu vực Đông Nam Á, các sản phẩm kính dùng cho kiến trúc, xây dựng của Tập đoàn AGC là 

những sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực này được Hội đồng công trình xanh của Singapore cấp 

chứng nhận vật liệu xanh mức cao nhất. Cùng với các giải thưởng quốc tế dành cho sản phẩm có 

chất lượng cao, các sản phẩm của Tập đoàn AGC luôn được các chuyên gia lựa chọn cho các 

giải pháp bền vững với môi trường. Thông tin chi tiết xin xem thêm tại: 

www.agc-group.com/en.   

 

 

 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt (VILANDCO) được thành lập từ năm 2007. 

VILANDCO luôn hướng tới mục tiêu hài hòa giữa con người với môi trường tự nhiên khi thực hiện 

các dự án của mình. Các hoạt động chính của công ty gồm: Thiết kế công trình xanh, Tư vấn 

chứng nhận LEED/LOTUS/Green Mark/Edge, Thiết kê mặt đứng tiết kiệm năng lượng, Phân tích 

thụ động & mô phỏng năng lượng...VILANDCO hiện đang là Nhà vô địch xanh của Hội đồng công 

trình xanh Việt Nam (VGBC). 

Năm 2015 VILANDCO được công ty Designbuilder Software Ltd (Anh) chỉ định là đơn vị bán 

hàng, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng năng lượng và phân tích hiệu năng 

công trình cho các khách hàng ở thị trường Việt Nam. Phần mềm Designbuilder có giao diện thân 

thiện, dễ sử dụng, giúp cho nhóm thiết kế đưa ra các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiện nghi 

cho người sử dụng từ giai đoạn thiết kế ý tưởng cho tới khi công trình hoàn thành và đưa vào sử 

dụng. Thông tin chi tiết xin xem thêm tại: 

www.vilandco.com 


