VÕ TRẦN LOGISTICS CO., LTD
1/ NGUYÊN NHÂN LỰA CHỌN CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ VÕ TRẦN
Bạn đã từng?
-

Thanh toán tiền dịch vụ nhưng không được họ chăm sóc như bạn muốn.
Lo lắng chất lượng dịch vụ, so sánh giá cước vận tải của các đối thủ cạnh tranh.
Quan tâm thời gian giao hàng.

Chúng tôi ở đây để giải quyết vấn đề của bạn.
-

Chăm sóc và trao đi nhiều giá trị hơn bạn cần.
Chi phí thấp hơn chất lượng trao đi.
Xúc tiến khâu tiếp vận nhanh nhất.

2/ TẦM NHÌN VÕ TRẦN LOGISTICS:
Chúng tôi là ai?
Là một công ty tiếp vận non trẻ, VÕ TRẦN LOGISTICS, thành lập tháng 09.2015, cùng với đội
ngũ nhân viên sống và làm việc theo niềm đam mê phục vụ khách hàng. Đó là kim chỉ nam của
chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi trãi nghiệm sự khác biệt dịch vụ như cách bạn chưa bao giờ
được có nó. Hãy để chúng tôi là một phần để đưa sản phẩm dịch vụ, hàng hóa của bạn đến nơi
an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất. Hãy để chúng tôi được vinh dự thay bạn giải
quyết những vấn đề về khó khăn trong khâu tư vấn mua hàng, chuẩn bị chứng từ xuất và nhập
khẩu. Chúng tôi luôn có đội đại lý trên khắp thế giới để hỗ trợ bạn nhận được nhiều giá trị hơn.
Tiền thân chúng tôi là những nhân viên đội ngũ năng động giàu nhiệt huyết trong ngành vận tải
10 năm. Những con người trẻ tuổi làm việc chuyên nghiệp hài lòng khách hàng… Chúng tôi đã
cùng nhau xây dựng lên công ty VÕ TRẦN LOGISTICS lớn mạnh từng ngày.

3/ DỊCH VỤ VÕ TRẦN LOGISTICS
Hãy cùng chúng tôi trãi nghiệm:
-

Dịch vụ tư vấn khách hàng tận tâm.
Dịch vụ mua hàng tại Việt Nam, nước ngoài.
Dịch vụ khai thuê Hải quan hàng xuất nhập khẩu.
Cước vận tải quốc tế bằng đường hàng không.
Cước vận tải quốc tế bằng đường biển.
Cước vận tải nội địa trên lãnh thổ Việt Nam bằng đường sà lan, nội địa, đường sắt,
đường bộ.
Hàng dự án.

-

Hàng nguy hiểm.
Dịch vụ tiếp vận vận tải

Mạng lưới: GAA network
Kim chỉ nan: Chúng tôi sinh ra để phục vụ
4/ DỊCH VỤ:
Vận chuyển đường hàng không:
Với mối quan hệ mật thiết với nhiều hãng hàng không, VÕ TRẦN LOGISTICS luôn có ưu thế
cạnh tranh về chi phí vận chuyển để hỗ trợ khách hàng, cũng như luôn có được vị trí tốt cho lô
hàng của quý khách.
•
•
•
•
•
•
•

Giao hàng door-to-door
Cước hàng không cạnh tranh
Hàng đóng gói như quy định
Vận chuyển thiết bị cho công trình
Khai báo hải quan
Bảo hiểm hàng hóa
Kho bãi & hậu cần

Vận chuyển đường biển:
Vận chuyển đường biển luôn là thế mạnh của công ty VÕ TRẦN LOGISTICS, chi phí vận
chuyển thấp kèm dịch vụ tận nơi là tiêu chí hàng đầu để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Ngoài việc vận chuyển qua các tuyến đường hàng hải nội địa, chúng tôi cũng có rất nhiều kinh
nghiệm và hợp tác chặt chẽ với các đối tác vận chuyển quốc tế các đại lý trên thế giới...
Dịch vụ SeaFreight
•
•
•
•
•
•

Hàng FCL và LCL
Hàng cargo quá cảnh Cambodia
Khai báo hải quan
Bảo hiểm hàng hóa
Kho bãi & hậu cần
Dịch vụ giao door

Vận tải đường bộ và đường sắt:
Đáp ứng nhu cầu và thời gian giao hàng theo đúng tiến độ của khách hàng từ Bắc đến Nam,
hàng hóa được vận chuyển linh hoạt bằng đường bộ và đường sắt đáp ứng nhu cầu về tài
chính lẫn thời gian vận chuyển cho khách hàng.
Dịch vụ Vận tải & Hậu cần
• Giao nhận & phân phối hàng hóa
• Bốc dỡ hàng hóa
• Kho bãi
• Đóng gói

Khai báo Hải quan:
VÕ TRẦN LOGISTICS có một đội ngũ các chuyên gia về thương mại và hải quan đã sẵn sàng
để hỗ trợ các nhà nhập khẩu trong việc quản lý tất cả các thông tin liên quan đến cả lô hàng
xuất và nhập khẩu. Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm sẽ giúp đảm bảo rằng bạn
đang chuẩn bị thông tin cho việc hỗ trợ tốt nhât. VÕ TRẦN LOGISTICS có thể kiểm tra, chuẩn
bị hoặc trình chứng từ nhắm hạn chế và yêu cầu hoàn thuế trên tờ khai nhập khẩu.
KHO BÃI:
Lấy và đóng gói hàng hóa.
Dán nhãn hàng.
Tại kho ngoại quan
Hàng tồn kho
Quản lý đơn hàng xuất ra

ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT:
Đáp ứng nhu cầu và thời gian giao hàng theo đúng tiến độ của khách hàng từ Bắc đến Nam,
hàng hóa được vận chuyển linh hoạt bằng đường bộ và đường sắt đáp ứng nhu cầu về tài
chính lẫn thời gian vận chuyển cho khách hàng.
HẬU CẦN:
•
•
•
•

Giao nhận & phân phối hàng hóa
Bốc dỡ hàng hóa
Kho bãi
Đóng gói

4/ NHỮNG PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG VỀ VÕ TRẦN LOGISTICS
Những phản hồi của khách hàng/ đại lý:
DOANH MINH TRADING CO., LTD – Cảm ơn đã hợp tác và làm việc hết mình cho tất cả
những lô hàng của chúng tôi. Cảm ơn về cái tâm nghề nghiệp, cảm ơn về lòng nhiệt huyết và
tận tụy với khách hàng. Các bạn đã làm dịch vụ này cách mới mẻ hơn an toàn và lòng tin cao
hơn.
TUYỀN HƯNG PHÚ TRADING CO., LTD – Những đóng góp cuộc các bạn cho dịch vụ hậu cần
của chúng tôi nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Cảm ơn đã hỗ trợ hết mình 24/7.

5/ LỜI CẢM ƠN:
VÕ TRẦN LOGISTICS chân thành cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi giúp
chúng tôi ngành càng vững tin về kim chỉ nan của mình: Khi chúng tôi còn phục vụ, lúc đó

chúng tôi còn hơi thở. Cảm ơn các đối tác nước ngoài cùng nhau hợp tác phát triển nên VÕ
TRẦN LOGISTICS. Cảm ơn đồng nghiệp đã cùng công ty tiến bước từng ngày.
Cảm ơn rất nhiều, hãy cùng chúng tôi đi lên các bạn nhé!

6/ LIÊN HỆ:
ANRY TRAN, TRAN CHI MY THOAI
Managing Dircetor
VT LOGISTICS CO., LTD
Add: 42/44 Hoang Hoa Tham Street, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
H.P: +84.937001211 Skype: thoaitran.anry
Email: anrytran@vtlogisticsvn.com ; anrytranthoai@gmail.com
Web: vtlogisticsvn.com

