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Alexander Maier
Giám !"c !i#u hành và Nhà sáng l$p

Xin chào
các b!n!
AE Solar, Nhà s!n xu"t t"m pin n#ng l$%ng m&t tr'i ch"t l$%ng cao TIER1 c(a )*c +ã ch*ng t, mình là m-t doanh
nghi.p n#ng +-ng và ti/n b-, t0 +1nh v1 mình là m-t trong nh2ng doanh nghi.p t$ nhân hàng +3u k4 t5 khi
thành l6p vào n#m 2003. K/t qu! c(a quá trình làm vi.c ch#m ch7, chúng tôi +ã phát tri4n 8n +1nh, m9 r-ng danh
m:c +3u t$ và c(ng c; v1 th/ c(a mình trên th1 tr$'ng qu;c t/, chính xác là, chúng tôi ho<t +-ng t<i h=n 95+ qu;c
gia. Chúng tôi +ã +<t +$%c +i>u này thông qua cam k/t không ng5ng v> ch"t l$%ng, thông qua s0 k/t h%p c(a
tinh th3n kinh doanh, s0 xu"t s?c v> chuyên môn và hi4u bi/t sâu s?c v> +$'ng +i n$@c b$@c và th0c hi.n +úng
+?n vi.c +ánh giá, giám sát và duy trì m:c tiêu chính c(a chúng tôi - gi!i c*u th/ gi@i! )-i ngA qu;c t/ c(a chúng
tôi +Bng th'i c; g?ng cung c"p các s!n phCm và gi!i pháp sáng t<o trong ngành N#ng l$%ng m&t tr'i.
Chúng tôi cam k/t t;i +a hóa giá tr1 c(a các t"m pin n#ng l$%ng m&t tr'i c(a mình và luôn là nhà cung c"p n#ng
l$%ng toàn c3u uy tín và +áng tin c6y vì l%i ích lâu dài c(a khách hàng. Chúng tôi mong mu;n +<t +$%c +i>u này
bDng cách h%p tác ch&t chE v@i các +;i tác qu;c t/ c(a mình bDng cách sF d:ng các ph$=ng pháp ho<t +-ng có
trách nhi.m và sáng t<o nh"t. Chúng tôi v5a công b; s0 h%p tác lâu dài trong t$=ng lai v@i Green Energy Venture,
Th:y SG, m-t công ty t$ v"n và d1ch v:, ho<t +-ng dHc theo chuIi giá tr1 c(a n#ng l$%ng tái t<o t5 n#m 2016 và
KACO n#ng l$%ng m@i, m-t công ty con c(a Siemens AG, )*c và m-t trong nh2ng nhà s!n xu"t bi/n t3n l@n nh"t
th/ gi@i cho n#ng l$%ng m&t tr'i n;i l$@i. Vì v6y, chúng tôi xin h*a v@i b<n gói d1ch v: +3y +( và +óng góp l@n h=n
cho các d0 án trong t$=ng lai c(a chúng tôi.
!ã "#n lúc ph$i c%u l&y th# gi'i!

L"ch s#

2003
Chính th*c s!n xu"t t"m pin n#ng l$%ng m&t
tr'i +a/+=n l?p ráp th( công 500MW/n#m

2012
Thi/t l6p dây chuy>n s!n xu"t t"m
pin bán t0 +-ng 150 MW/n#m

2014
Thi/t l6p dây chuy>n s!n xu"t t"m
pin t0 +-ng 250 MW/n#m

2016
Gi!i th$9ng SNEC 2017 PV
Power Expo Top 10 n8i b6t.

2017

AE Solar +$%c thành l6p t<i Königsbrunn,
)*c v@i t$ cách là m-t công ty l?p +&t h.
th;ng pin m&t tr'i c(a gia +ình.

2009
B?t +3u s!n xu"t t"m pin có hai m&t ph( bDng kính
và t"m pin có kh! n#ng +ón n?ng t5 c! hai m&t.

2013
Th0c hi.n quá trình hàn khung cho
t"m pin n#ng l$%ng m&t tr'i t0 +-ng

2016
Phát minh các t"m pin n#ng
l$%ng m&t tr'i ch;ng nóng

2017
B?t +3u s!n xu"t hàng lo<t t"m pin n#ng
l$%ng m&t tr'i ch;ng nóng

Thành l6p dây chuy>n s!n xu"t t"m pin n#ng l$%ng
m&t hoàn toàn t0 +-ng 525 MW/n#m

2018
Chung k/t gi!i th$9ng +i.n m&t tr'i Inter Solar 2019

2019
AE Solar tr9 thành thành viên c(a
Hi.p $@c Toàn c3u Liên H%p Qu;c

2020
Gi!i th$9ng th$=ng hi.u pv hàng +3u Vi.t Nam

2021
Ng$'i chi/n th?ng UN Global Compact Partnership for
Sustainability Award 2021 - H<ng m:c Hành tinh

2017
<p chí PV Gi!i th$9ng sáng t<o hàng +3u 2018

2019
1.5 GW/year PV modules manufacturing total capacity reached with T8ng công
su"t s!n xu"t các t"m pin n#ng l$%ng m&t tr'i 1.5 GW / n#m th* hai hoàn toàn t0
+-ng và l@n nh"t 9 châu Âu d$@i m-t công trình s!n xu"t mái +$%c thành l6p.

2019
AE Solar có m&t và phân ph;i trên h=n 95+ qu;c gia. )4
xem video l1ch sF c(a chúng tôi xin vui lòng b"m vào +ây.

2021
Solar Future Awards
'2021 Company of the Year: Module '!

2021

T&m nhìn
“Ph$=ng pháp ti/p c6n s<ch không r(i ro, thân thi.n
v@i môi tr$'ng và nguBn n#ng l$%ng an toàn trên
toàn c3u”

S$ m%nh
“Phát tri4n n#ng l$%ng m&t tr'i trên toàn th/ gi@i
bDng chuyên môn hàng +3u v> pin n#ng l$%ng m&t
tr'i.
Ph:c v: khách hàng c(a chúng tôi bDng các s!n
phCm ch"t l$%ng cao và hi.u qu! c(a Châu Âu.
Tiên phong trong các gi!i pháp sáng t<o cho toàn
ngành n#ng l$%ng m&t tr'i”
Giá tr1 th$=ng hi.u c;t lõi: 8n +1nh, +- b>n, +- tin c6y

'n ("nh
K4 t5 n#m 2003 AE Solar cung c"p các d1ch v: cao
c"p cho khách hàng và chúng tôi t0 hào rDng trong
n#m 2019, chúng tôi +ã +<t h=n 3200 l$%t l?p +&t và
v6n hành thành công các d0 án n#ng l$%ng m&t tr'i.
Chúng tôi tin rDng vi.c cung c"p các d1ch v: +Jng c"p
th/ gi@i, v$%t tr-i, hi.u qu!, chuyên nghi.p và các s!n
phCm ch"t l$%ng +&c bi.t là r"t quan trHng +4 nâng
cao s0 hài lòng và lòng trung thành c(a khách hàng,
+i>u này r"t quan trHng +4 c(ng c; các m;i quan h.,
khách hàng và thu hút khách hàng m@i.

)* b+n
Công ty AE Solar TIER1 cam k/t ch7 cung c"p ch"t l$%ng t;t nh"t cho
khách hàng. Do +ó, tK l. ki4m tra 100% +;i v@i ki4m tra tr0c quan, ki4m
tra EL, ki4m tra áp su"t, ki4m tra t!i c= hHc và ki4m tra +- tu8i luôn +!m
b!o rDng các mô-+un quang +i.n AE Solar ho<t +-ng an toàn và tr=n
tru trong ít nh"t 30 n#m v@i th'i gian b!o hành cho s!n phCm là 12 n#m.
Do +ó, +!m b!o l%i t*c +3u t$ m<nh mE và 8n +1nh cho các nhà +3u t$.
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)* tin c,y
Cách t;t nh"t +4 xác minh +- tin c6y c(a t"m pin quang +i.n là
quan sát hi.u su"t c(a chúng trong nhà máy +i.n. Các t"m pin
ph!i có kh! n#ng ch1u +$%c mHi y/u t; môi tr$'ng bên ngoài
và ch;ng l<i t"t c! các lo<i *ng su"t t0 nhiên vì cu;i cùng chúng
!nh h$9ng +/n hi.u su"t c(a nhà máy +i.n và IRR +3u t$.
Chúng tôi +ã l0a chHn các t"m pin n#ng l$%ng m&t tr'i thông
qua thF nghi.m 9 môi tr$'ng kh?c nghi.t +4 +!m b!o +- tin
c6y và hi.u su"t v$%t tr-i ngay c! trong nh2ng +i>u ki.n kh?c
nghi.t nh"t trên th/ gi@i.
AE Solar +$%c m-t s; t8 ch*c ch*ng nh6n qu;c t/ +ánh giá cao.

NH 3
S

B-ng (. kinh doanh

Tr! s" chính t#i
Konigsbrunn, $%c
AE Solar Hoa K*
Nhà máy s!n xu"t t"m pin n#ng
l$%ng m&t tr'i t(i Trung Qu)c

AE Solar Hoa K*
AE Solar Mê-xi-cô

AE Solar Brazil

Nhà phân ph(i
Chi nhánh
Ch) t*o

AE Solar KSA

Nhà máy
AE Solar !ã và !ang là m"t trong nh#ng th$%ng hi&u hàng !'u
trong ngành n(ng l$)ng tái t*o, cung c+p các s,n ph-m và d.ch v/
n(ng l$)ng m0i ch+t l$)ng cao t1 n(m 2003. N(ng l$)ng tái t*o và
!2c bi&t là quang !i&n là m"t ngành r+t c*nh tranh, n%i mà s3 phát
tri4n không ng1ng gi# vai trò r+t quan tr5ng.

1.5GW

108600 62000

KHUNG

V,t li%u
cao c/p

KÍNH

EVA
AE Solar +!m b!o ch"t l$%ng cao và hi.u su"t t;t
nh"t c(a các t"m pin quang +i.n ch7 sF d:ng
nguyên li.u và linh ki.n cao c"p t5 các nhà cung
c"p hàng +3u.

T6 BÀO PV HI7U
QU8 CAO

L9P PH:

H;P <=U N>I <I7N

)0i m1i

Chip NFC
duy nh!t

C" h#i
$%i m&i

Không vi ph'm
b(n quy)n

C" s* d+ li,u
$ám mây

CÔNG NGH!
L3n +3u tiên trong ngành n#ng
l$%ng m&t tr'i NFC-Chip trong t"t
c! các t"m pin n#ng l$%ng m&t
tr'i AE ch;ng vi ph<m b!n quy>n!

T"NG QUAN
Theo dõi b!ng +i>u khi4n, sF d:ng
c= s9 d2 li.u +ám mây, quét mã
v<ch và +!m b!o tính xác th0c c(a
s!n phCm, liên l<c tr0c ti/p v@i các
chuyên gia thông qua AE Solar APP

Quét mã !" t#i app nhanh

AE SMART
HOT-SPOT FREE
Mô-!un tiêu chu-nMô-!un tiêu chu-n

Mô-!un v0i công ngh& AE Smart Hot-Spot Free

Công ngh& HOT-SPOT FREE b,o v& t1ng t? bào
b@ng m"t !iAt nAi tBt !%n.

Trong m"t mô-!un tiêu chu-n, tác !"ng cCa vi&c b. che nBng trên m"t t? bào !%n sD ,nh h$Eng
!?n toàn b" chuFi, trong khi MÔ-<UN AE SOLAR SMART v0i công ngh& HOT-SPOT FREE làm m+t
!'u ra cCa chG m"t t? bào !%n trong quá trình b. che nBng.

Cho Cu!c s"ng thanh l#ch

Mang +/n th1 tr$'ng Châu Âu dòng s!n phCm nh2ng t"m pin PV có công su"t
l@n và có tính thCm mL cao, các mô-+un dòng AE Solar’s Eclipse t;i +a hóa s*c
m<nh và hi.u su"t c(a h. th;ng

Alexander Maier, Ng!"i sáng l#p và Giám $%c $i&u hành AE Solar
cho bi't:

“Chu!i siêu "en c#a Eclipse là s$

phát tri%n m&i nh't trong l( trình
th)m m* và hi+u qu, hàng "-u trong
ngành c#a chúng tôi”.

CAO NH!T

21,3%
HI"U QU#

S0 k/t h%p hi.u qu! tuy.t v'i gi2a công su"t +i.n cao nh"t và tính thCm mL hi.n
+<i nhDm m:c +ích t;i +a hóa l%i ích c(a b<n t5 vi.c +3u t$ n#ng l$%ng m&t tr'i.
'S+m sét' là s,c m*nh h-n, 'S+m sét' là ti)t ki.m h-n.
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<4 tích h)p trách nhi&m xã
h"i cCa doanh nghi&p vào
ho*t !"ng kinh doanh hàng
ngày cCa mình, chúng tôi
!ã cam k?t duy trì M$Hi
Nguyên tBc cCa Hi&p $0c
Toàn c'u Liên H)p QuAc
trong các lInh v3c nhân
quyJn, lao !"ng, môi tr$Hng
và chAng tham nhKng.
Chúng tôi thách thLc khách
hàng cCa chúng tôi các nhà
cung c+p cCa chúng tôi,
chính chúng tôi !4 gi,i cLu
th? gi0i!

Các gi-i th23ng

2021

2021

2021

2021

Ng$'i chi/n th?ng UN Global

Solar Future Awards 2021

Gi!i th$9ng th$=ng hi.u

Compact Partnership for

Company of the Year: Module

pv hàng +3u Vi.t Nam

)=n v1 dMn +3u trong vi.c
cung c"p các gi!i pháp

Sustainability Award 2021 -

Công ngh. M&t tr'i và

H<ng m:c Hành tinh

chuy4n +8i doanh nghi.p

2020

2019

2018

2017

Gi!i th$'ng
Top design 2020

Chung k/t gi!i th$9ng +i.n
m&t tr'i Inter Solar 2019

Gi!i th$9ng Sáng
t<o toàn c3u 2018

Gi!i th$9ng SNEC 2017
PV Power Expo Top 10

T<p chí PV

n8i b6t.

TR- S. CHÍNH
Messerschmittring 54,
D-86343, Königsbrunn, !"c
info@ae-solar.com
sales@ae-solar.com
+ 49 8231 97 826 80
AE Solar Georgia
AE Solar LLC
Lvovi str.,2nd Close -13,
Tbilisi, Georgia.
Tel.:+995 322 88 06 01
georgia@ae-solar.com
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AE Solar t'i Mexico
Circuito Ingenieros 60,
Satélite C.P. 53100 Estado de México
ventas@ae-solar.com
+(52) 55 53 74 98 51
AE Solar t'i Trung /ông
6605 !#$ng King Fahd – Qu%n Al Olaya, Phòng 18
Riyadh 12211 - 3529
V#&ng qu'c ( R%p Xê Út
!T: 966 11 464 5414
D!: +966 11 464 5414 (WhatsApp)
AE Solar t'i Brazil
Rua Serra de Bragança, 1492
Jd. Anália Franco - São Paulo / SP
vendas@ae-solar.com
contato@ae-solar.com
!T: +55 11 3172 1991
D!: +55 11 98890 6142 (WhatsApp)
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