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Гүйцэтгэх
захирлын
мэндчилгээ
Энэхүү завшааныг ашиглан бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж, дэмжиж бас
үнэлж байдаг бүх үнэнч үйлчлүүлэгч, найдвартай түншүүд, хичээнгүй
ажилчиддаа талархал илэрхийлье.
Говь ХК нь 1981 онд Японы засгийн газрын дэмжлэгээр байгуулагдсан,
Монголын ноолуурын салбарын анхны бөгөөд цор ганц тэргүүлэгч компани
билээ.
40 дэх жилдээ дэлхийн хамгийн шилдэг ноолууран бүтээгдэхүүнийг
үйлдвэрлэж байгаа бидний энэхүү амжилт Монгол инженерүүд болон
чадварлаг ажилчдын маань хичээнгүй байдал, хөдөлмөрийн үр дүн юм.
Цаашид бид хөгжил дэвшлийнхээ дараагийн том шат руу алхаж дэлхийн
өнцөг булан бүрд Говь брэндийн ноолууран хувцсыг түгээж, хувьцаа
эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийг өсгөх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа урт
хугацаанд улам бүр тогтвортой болгож, улс орныхоо ирээдүй, хойч үед
өвлүүлэх баялагийг бүтээгч болохын төлөө ажиллаж байна.

Компанийн
тойм
Говь ХК нь 1981 оны 9 сарын 5-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд
ноолуурын салбарын тэргүүлэгч компанийн хувьд салбарын болоод улс
орныхоо эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулахыг эрхэмлэн
ажилладаг.
Хэрэглэгчдийнхээ таашаалд нийцсэн төгс загвар, чанарыг эрхэмлэхийн
сацуу уламжлагдан ирсэн нүүдэлчдийн өв соёлоо инновацийн
дэвшилтэт технологитой хослуулж Монгол ноолуурыг дэлхийд
таниулж буй үндэсний ууган үйлдвэрлэгч билээ.
Бид 2019 оноос хойш дэлхийн зах зээлийг чиглэн борлуулалтын сувгаа
нэмэгдүүлэх зорилгоор www.gobicashmere.com -р дамжуулан Европ
болон хойд Америкийн зах зээл мөн Хятадын онлайн худалдааны зах
зээлд амжилттай нэвтэрч өөрсдийн байр суурийг тогтворжуулсаар
байна.

Эрхэм
зорилго
ЗАГВАРЛАГ, ЧАНАРТАЙ, НИЙЦЭМЖИТ ҮНЭТЭЙ НООЛУУРАН
ХУВЦСАА ДЭЛХИЙД ТАНИУЛЖ, ХҮН БҮРИЙГ ГОЁНО.

Үнэт зүйлс

Алсын хараа
АМЬДРАЛЫН АЛХАМ БҮРИЙГ НООЛУУРТАЙ ХАМТ

ХҮНДЭТГЭЛ:

ГАЛ ЭРМЭЛЗЭЛ & ЧИН СЭТГЭЛ:

Бид олон талт ялгаатай байдлыг
хүлээн зөвшөөрч, нээлт тэй
б ө г ө ө д х а р и л ц а н
хүндэтгэлтэйгээр санал бодлоо
солилцдог.

Бид хийж бүтээх чин сэтгэл,
зорилгодоо хүрэх т у уштай
хүсэл эрмэлзэл дүүрэн хамт
олон.

ШУДАРГА & ИЛ ТОД БАЙДАЛ:

ТӨГӨЛДӨРШИЛ & ХАРИУЦЛАГА:

Бид бүх талуудын оролцоог
ижил түвшинд чухалчлан, үйл
ажиллагааны ил тод байдлыг
эрхэмлэдэг.

Бид нийгэм, хүрээлэн буй орчин,
о р о л ц о г ч т а л у уд а д б о л о н
хийсэн үйлд эл, үр дүнд ээ
хариуцлагатай хандаж,
тогтвортой хөгжлийн зорилгод
тэмүүлж ажилладаг.

БҮТЭЭЛЧ БАЙДАЛ:
Бид шинэ санаа, бү тээлч
өөрчлөлтийг эрэлхийлж,
хүлээлтээс давсан үр дүнрүү
тасралтгүй тэмүүлдэг.

Монгол Японы хамтын ажиллагааны
хүрээн дэх анхны байгууламж
Говь үйлдвэр үүд хаалгаа нээлээ.

ГОВЬ нь Монголын анхны
ISO сертификаттай компани
(ISO9000) болсон.

GOBI нь 30 гаруй улс
орны худалдааны сувгуудтай
хамтран ажиллах гэрээ
байгуулснаар дэлхий даяар
өргөжин тэлсэн.

2012 онд 3 салбар, 54 франчайз
дэлгүүрийг амжилттай нээж олон
улсын зах зээлд үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэн тэлсэн.

Онлайн худалдааны дэлгүүр болон
дистрибьютор дэлгүүрийг Европ,
Хятад, АНУ-н зах зээлд нэвтрэв.

Япон улсын техник технологи болон
тоног төхөөрөмжөөр Говь ХК-ны
үйлдвэрийг хөгжүүлэв.

Итали улсын нэхэх болон сүлжих
тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлдээ
нэвтрүүлэн чанар стандартыг сайжруулав.

Төрийн өмчит ГОВЬ нь
FCI LLC-ээр хувьчлагдсан болно.

Дэлхийн хамгийн том ноолуурын дэлгүүр
болох “Галлериа Улаанбаатар” дэлгүүрийг
нээж үйл ажиллагаа явуулж эхлэв.

WPP группын “Огилви” маркетингийн
зөвлөх компанитай хамтын ажиллагаа
эхлүүлэв.

Түүхэн замнал...

Тогтвортой хөгжлийн хүрээнд дахин
ашигласан ноолуурын шинэ коллекц
"CashmeReborn" -г танилцуулсан.

Үйлдвэрлэлийн
үе шат

Говь ХК нь өндөр ур чадвар эзэмшсэн 1500 гаруй ажилтантай ба нийт
ажилтнуудын 72%-г эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг бөгөөд бид ажилтнуудынхаа
эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрх тэгш байдлыг хангаж ажиллахад онцгойлон
анхаардаг.

Чанарын удирдлагын
тогтолцоо
Монголын
Хаан ширхэгт
MNF-S2, MNF-S3
техникийн
тодорхойлолтын
гэрчилгээ

ОEKO-TEX
ээрмэл утсын
олон улсын
чанарын гэрчилгээ

Тогтвортой Ноос,
Ноолуурын
Холбооны
“АЛТАН БАТЛАМЖ”

Органик бүтээгдэхүүн
гэрчилгээ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

Ангилан ялгах

Будах

Сүлжих

Нэхэх

Эсгэх

Угаах

Холих

Оёх

Боловсруулах

Оёх

Хялгас ялгах

Ээрэх

Гүйцэтгэх

Гүйцэтгэх

Гүйцэтгэх

Бид тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг дэмжихийг амлан бизнесийн үйл ажиллагаанаас хамаарч байгаль орчинд учруулж болзошгүй
нөлөөллийг хүлээн зөвшөөрч байгаль орчны өмнө хариуцлагаа хүлээдэг.
Бид үйл ажиллагааныхаа үе шат бүрд Монгол улсын байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, тогтоомжоор гаргасан журам, стандартын дагуу
“НОГООН ЗАРЧИМ”-ыг бий болгоно.
Бид үйл ажиллагаагаа ухаалгаар удирдан хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан байгальд ээлтэй “НОГООН ХУДАЛДАН АВАЛТ”-ыг
дэмжин байгальд хамгийн бага ул мөр үлдээхийг хичээх болно. Уламжлалаа дээдлэн, ажилтнуудынхаа байгаль орчны тухай мэдлэг, хандлагыг
дээшлүүлэн “НОГООН СОЁЛ”-ыг төлөвшүүлнэ.

Брендийн нэгдэл

Бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэлт

“ГОВЬ” ХК

СҮЛЖМЭЛ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

НЭХМЭЛ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХЭВЛЭМЭЛ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ПАЛЬТО

ХҮРЭМ

ХОСЛОЛ

ОНЛАЙН ХУДАЛДАА

Бид сүлжмэл, нэхмэл, оёмол, хэвлэлтэй нэхмэл, оёмол хүрэм, хослол гэх мэт бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг.

Чадварлаг

Байгалиараа

Эрхэмсэг

Залуулаг

Зугаатай

Сонгодог

Минимал

Өөртөө итгэлтэй

Орчин үеийн

Тухтай

Зорилготой

Хариуцлагатай

Нэр хүндтэй

Нийцэмжит

Энэрэнгүй

Чухал

Хүнлэг

Хүчтэй

Бэлэг тэмдэг

Эелдэг

Чадварлаг

Байгалиараа

Сонгодог

Минимал

Зорилготой

Хариуцлагатай

Чухал

Хүнлэг

Эрхэмсэг

Залуулаг

Өөртөө итгэлтэй

Орчин үеийн

Нэр хүндтэй

Нийцэмжит

Хүчтэй

Бэлэг тэмдэг

Тогтвортой
хөгжил
Бид тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд байгаль
орчиндоо сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлийг ямагт тооцоолж, нийгмийн
хариуцлагаа ухамсарлан, малчид болон орон ну тгийн
байгууллагуудтай хамтран бэлчээрийн зөв зохистой ашиглалтыг
дэмжин ажилладаг. Мөн байгальд ээлтэй техник технологи болон
нөөцийн зүй зохистой хэрэглээг үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэхийг
зорьдог.
Бид үйл ажиллагаандаа тогтвортой хөгжлийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг
уялдуулан хэрэгжүүлснээр эрүүл нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээг бий
болгоно. Ингэснээр манай компани нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа
тасралтгүй өргөжүүлэн тэлж улс орны ирээдүй, хойч үед өвлүүлэх
баялаг бүтээнэ.

Онлайн дэлгүүрүүд
ХОЙД АМЕРИК

Зугаатай
Тухтай
Энэрэнгүй
Эелдэг

ЕВРОП

БНХАУ

ГОВЬ КАШМЕР салбар болон франчайз дэлгүүрүүд
Original Design Manufacturer буюу гадаад борлуулалтын хэлтэс нь харилцагчийн хүссэн загвар дизайнаар болон Говь брэндийн нэрийн доор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн дэлхийн
зах зээлд экспорт хийж байна.
Говь брэндийн нэрийн доор нийт 23 франчайз дэлгүүр, 8 улсын 18 хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа.

УКРАЙН

ОХУ

БНХАУ БНСУ

/БНХАУ/ Gobi Mongolian Cashmere
- Gobi Cashmere Hailaar Store / Hailaar
- Gobi Cashmere / Huh hot
- Beijing Zhuoyue Mutual Entertainment Culture Co.,Ltd / Beijing
- Manzhouli Aimin Store / Manzhouli
- Gobi Si yang / Si yang

WEB

PLATFORM

MARKETPLACE

AFFILIATE

MARKETING

ERP

/ОХУ/ Магазин “GOBI”
- OOO GOBI.RU / Улан-Удэ
- OOO GOBI.RU / Иркутск
- OOO GOBI.RU / Москва

/БНСАУ/ Gobi Cashmere
- Gobi Korea / Pusan

/ЧЕХ/ GOBI KASMIR
- Martin Travnicek Co.,Ltd / Prague
- Martin Travnicek Co.,Ltd / Prague
/ТУРК/ Mongolian cashmere Gobi
- Seherim / Ankara
- Seherim / Istanbul
- Seherim / Istanbul

ТУРК

/ПОЛЬШ/ Imperial Cashmere
- Imperial Anna Lichota / Szczecin

ХАМТАРЧ АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД

ПОЛЬШ
ЧЕХ

Yamaki
Trading Co.,Ltd

KANEMAN CO.,LTD

SHIPPING
VENDORS

ОНЛАЙН ХУДАЛДАА:

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол Улс, Ш/Х 36/434
Утас: (976) 70179977, Факс: (976) 70143081

