
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Ngày 15/03/2022 

 

Thế Giới Di Động công bố thành lập liên doanh với Erafone - nhà bán lẻ công nghệ hàng đầu Indonesia 

Cùng hợp tác đẩy mạnh kinh doanh tại thị trường Indonesia, mang trải nghiệm mua sắm đồ điện tử gia 

dụng tốt nhất cho khách hàng 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15/03/2022 – Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động, một công ty con của Công 

ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) hôm nay công bố chính thức hợp tác với PT Erafone Artha 

Retailindo (Erafone), một công ty con của Tập đoàn Erajaya để thành lập liên doanh PT Era Blue Elektronic 

(thương hiệu “Era Blue”). 

 

Cửa hàng Era Blue đầu tiên dự kiến sẽ mở cửa phục vụ khách vào giữa năm 2022 tại Jakarta, hứa hẹn sẽ 

tạo nên bước đột phá trong ngành bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng tại đất nước vạn đảo, mang đến những 

sản phẩm, dịch vụ tốt và trải nghiệm khách hàng hàng đầu. Tại các cửa hàng Era Blue, khách hàng sẽ bắt 

gặp trong một không gian hiện đại và thân thiện những sản phẩm chất lượng và mới nhất từ các nhà sản 

xuất nổi tiếng trên thế giới. Trải nghiệm khách hàng sẽ được nâng lên một bậc bằng việc kết hợp những 

công nghệ kỹ thuật số mới nhất với việc triển khai bán lẻ hiện đại và nâng cao các tiêu chuẩn hình ảnh sắp 

đặt nhằm mang đến cảm giác trọn vẹn, khó quên cho khách hàng. 

 

Ông Budiarto Halim, Chủ tịch Erafone cho biết “Chúng tôi vô cùng vinh dự được hợp tác liên doanh với 

Thế Giới Di Động, nhà bán lẻ nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng tại Việt Nam. Chiến lược 

đổi mới và mở rộng của Thế Giới Di Động cũng rất phù hợp với tầm nhìn trở thành nhà bán lẻ dẫn đầu 

trong lĩnh vực này của chúng tôi. Đồng thời hợp tác cũng là minh chứng cho thấy mạng lưới các thương 

hiệu mạnh về bán lẻ công nghệ của Erafone tất yếu sẽ mở rộng. Tôi tin tưởng rằng cả Thế Giới Di Động và 

Erafone sẽ bổ sung cho nhau để hiện thực hóa tầm nhìn mà chúng tôi cùng hướng đến” 

 

“Erafone là một đối tác uy tín và đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại tại Indonesia mà chúng 

tôi đã có cơ duyên gặp gỡ và trao đổi nhiều năm trước. Chúng tôi tin rằng với sự cộng tác chân thành của 

cả Erafone và MWG thì liên doanh Era Blue trong thời gian ngắn sẽ trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 và 

uy tín nhất tại Indonesia, mang lại nhiều giá trị cho cả Erafone và MWG”, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch 

MWG chia sẻ. 

 

“Thế Giới Di Động cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tốt nhất để giúp Era Blue phát triển, hiện thực hóa tầm 

nhìn trở thành nhà bán lẻ hàng đầu tại Indonesia”, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Thế Giới Di 

Động cho biết.   

 

Thông tin về Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (Thế Giới Di Động): 

Thế Giới Di Động - công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động - vận hành mạng lưới hơn 

3000 cửa hàng, bao gồm:  

• Thegioididong.com – nhà bán lẻ số 1 tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm điện thoại di động, 

laptop, phụ kiện, thiết bị đeo, và các dịch vụ giá trị gia tăng. Thegioididong.com có khoảng 1.000 

cửa hàng và chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ điện thoại di động toàn quốc.  

• Điện máy Xanh – nhà bán lẻ số 1 Việt Nam trong lĩnh vực đồ điện tử và gia dụng. Điện máy Xanh 

hiện có trên 2000 cửa hàng và chiếm hơn 40% thị phần bán lẻ điện máy toàn quốc.  



 

• Bluetronics – thương hiệu ngoài Việt Nam của Điện máy Xanh, là chuỗi bán lẻ lớn nhất trong lĩnh 

vực điện thoại di động và điện tử tiêu dùng tại Campuchia với 50 cửa hàng.  

Với cam kết đặt khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, Thế Giới Di Động luôn nỗ lực 

tận tâm phục vụ và mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ vượt trội. 

Thông tin về PT Erafone Artha Retailindo (“EAR”): 

EAR - công ty con của tập đoàn Erajaya, nhà bán lẻ sản phẩm công nghệ số 1 tại Indonesia - vận hành mạng 

lưới khoảng 1.200  cửa hàng bán lẻ rộng khắp Indonesia, cung cấp thiết bị viễn thông, máy tính bảng, 

laptop và các sản phẩm khác trong cùng hệ sinh thái. Erafone hướng tới trở thành kênh bán lẻ tích hợp 

thông minh hàng đầu với mạng lưới cửa hàng lớn nhất, cam kết cung cấp các sản phẩm di động và các giải 

pháp tiên tiến nhất giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng Indonesia. 

 

Thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (“MWG”): 

Được thành lập vào năm 2004, MWG là nhà bán lẻ đa ngành số 1 Việt Nam và là đại diện Việt Nam duy 

nhất có mặt trong top 100 nhà bán lẻ lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương với hơn 5300 cửa hàng. MWG 

tập trung trong lĩnh vực bán lẻ với các sản phẩm như: điện thoại di động, laptop, phụ kiện, thiết bị đeo, 

thiết bị điện máy, thiết bị gia dụng, các dịch vụ giá trị gia tăng, thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, dược 

phẩm. MWG cũng sở hữu các công ty con trong lĩnh vực dịch vụ lắp đặt – sửa chữa – bảo hành sản phẩm 

công nghệ và điện tử gia dụng, dịch vụ logistics và sản xuất – phân phối các sản phẩm nông nghiệp an 

toàn. Năm 2014, MWG niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, MWG lọt vào 

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với doanh thu vượt 5 tỷ đô la Mỹ. 

 

Thông tin về Tập đoàn Erajaya “Erajaya”: 

Được thành lập vào năm 1996, Erajaya hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết 

bị viễn thông như điện thoại di động và máy tính bảng, thẻ SIM, thẻ nạp điện thoại, phụ kiện và các sản 

phẩm Internet of Things như máy bay không người lái, camera hành trình, các thiết bị đeo và các sản 

phẩm khác trong cùng hệ sinh thái. Năm 2011, Erajaya lên sàn chứng khoán Jakarta, trở thành một trong 

những công ty lớn và uy tín nhất trong ngành bán lẻ công nghệ tại Indonesia. Năm ngoái, tập đoàn Erajaya 

kỷ niệm 25 năm thành lập. 

 

*** 

Thông tin thêm xin vui lòng liên hệ: 

Đặng Thanh Phong 

Phòng Quan hệ công chúng MWG Group 

M: +84 906968786 

E: phong.dangthanh@thegioididong.com  

 

Diah Kencana Sari 

Phòng Quan hệ công chúng Erajaya Group 

M: 0812 1801 6508 

E: diah.sari@erajaya.com 
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