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Được thành lập vào năm 1991 tại khu đô thị trung tâm Đài Trung của Đài Loan, Wise Center Industrial Group Inc. đã chuyên về 
phát triển và sản xuất dụng cụ làm vườn, được công nhận trên toàn cầu như là một nhà cung cấp đáng tin cậy về loại hình này 

trên thị trường toàn cầu.

Công ty chủ yếu cung cấp kéo cắt cành, kéo cắt giậu cây, kéo tỉa cây, kéo cắt cỏ, máy cắt tỉa thân cây, kéo 
cắt ống nước, máy cắt tỉa cành cây, cưa và máy cắt ống PVC, cũng như thang thường và thang gấp 
cùng với thiết bị phun, xẻng, kéo cắt hoa, cào, thang gấp có thể di chuyển được và các phụ 
kiện liên quan đến làm vườn.

Sản phẩm của công ty, bao gồm các dụng cụ dòng "Planet Gear" mới được phát triển, 
được đón nhận ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật, Úc và Trung Quốc. Ngoài OEM (sản xuất thiết 
bị gốc) và ODM (sản xuất thiết kế gốc), công ty cũng có đầy đủ năng lực về OBM (sản 
xuất thương hiệu gốc), tiếp thị sản phẩm của mình dưới các nhãn hiệu khác nhau trên 
toàn thế giới.

Sự cam kết mạnh mẽ với R&D liên tục là yếu tố chính duy trì sự thành công hiện tại 
của Wise Center. Ví dụ, để phát triển những dụng cụ cắt làm vườn nhẹ cho cả DIY 
(tự làm) và sử dụng chuyên nghiệp, công ty đã liên tục cải tiến cơ cấu bánh răng và 
đòn bẩy và làm việc với các viện R&D (nghiên cứu và phát triển) địa phương về phát 
triển vật liệu lưỡi.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất này cũng rất quan tâm đến chất lượng, vì vậy luôn thực hiện các biện 
pháp kiểm soát chất lượng theo IQC (kiểm soát chất lượng đầu vào), IPQC (kiểm soát chất lượng quá 
trình), QA (đảm bảo chất lượng) và TS16949. Những nỗ lực đó đã được đền đáp, vì công ty đã được chấp thuận 
theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, với các sản phẩm được chứng nhận bởi các tiêu chuẩn GS (GeprUfte Sicherheit) của 
Đức. Công ty tuyên bố rằng tỷ lệ lỗi sản lượng của mình thậm chí còn thấp hơn 1 phần triệu.

Một bước đi quyết định mà Wise Center gần đây đã thực hiện để củng cố hơn nữa tình trạng của công ty như 
là một doanh nghiệp đầu ngành, tầm cỡ thế giới là việc thực hiện một chương trình cải tiến điều kiện làm việc 
trong các nhà máy theo Hệ thống Giám sát BSCI (Sáng kiến Tuân thủ Xã hội Doanh nghiệp). Cho đến nay, sự 
vận hành và quản lý hàng ngày của công ty về sản xuất, môi trường nhà máy và công nhân đã được cải tiến 
để đáp ứng các tiêu chuẩn của BSCI, được chứng nhận bởi không chỉ của khách hàng, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về dụng 
cụ làm vườn, mà còn các viện chứng nhận chuyên nghiệp từ châu Âu. Rõ ràng là một doanh nghiệp có ý thức về xã hội quan tâm đến phúc 
lợi của nhân viên, Wise Center hoàn toàn là một nhà cung cấp đáng tin cậy với những ưu điểm đặc biệt mà thực sự có thể giúp đỡ các doanh 
nghiệp bán hàng có thương hiệu, đặc biệt là khi các nhà máy bóc lột công nhân đã ngày càng là một mối quan tâm của người tiêu dùng và các 
chính phủ để đáp ứng nhu cầu lớn hơn về các doanh nghiệp là công dân doanh nghiệp, có trách nhiệm.


