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Tổng quan về tập
đoàn Ninja Van
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Ninja Van là tập đoàn giao nhận hàng
chuyển phát nhanh ứng dụng công nghệ
tiên tiến, cung cấp dịch vụ giao hàng
vượt trội dành cho các doanh nghiệp ở
mọi quy mô trên toàn Đông Nam Á.
Ra mắt vào năm 2014, Ninja Van bắt đầu
hoạt động tại Singapore và trở thành
công ty giao nhận hàng lớn nhất và phát
triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á
với mạng lưới rộng khắp sáu quốc gia:
Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
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Giao hàng vượt trội,
không lo rắc rối
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Sứ mệnh

“

Kết nối Đông Nam Á với thế giới, gửi
trọn niềm vui trong từng gói hàng.

Quá trình phát triển của Ninja Van

Thành lập

Tháng 4
2014

Tập đoàn Ninja Van khởi lập các hoạt
động đầu tiên ở thị trường Singapore

Tháng 4
2015

Thành công ở vòng Series A
với đầu tư 2.5m USD

Ninja Van đạt kỷ lục đầu tiên: 1 triệu
đơn hàng ở 6 cụm vận chuyển lớn

Gia nhập thị trường Indonesia
và Malaysia

Tháng 10
2015

Giới thiệu hai dịch vụ: Ninja Solutions
và Ninja Points

Tháng 10
2016

Gia nhập thị trường Việt
Nam, Thái Lan và Phillipines

Phát triển và thành công với dịch vụ
Ninja Freight

Là đối tác chiến lược với Grab
tại thị trường Đông Nam Á

Tháng 4
2019

Triển khai dịch vụ giao hàng toàn
quốc với ứng dụng Grab tại Việt
Nam, Indonesia, Philippines

Tháng 4
2020

Ninja Van huy động thành
công 274m USD

Nhận đầu tư từ chính phủ Brunei.
Phát triển các công cụ mới: Ninja
Send, Ninja Cash và Ninja Direct

Ninja Van đạt mốc 570 triệu
khách hàng

Độ phủ giao hàng 100% toàn Đông
Nam Á với hơn 1 nghìn đơn hàng
được giao mỗi phút

Tháng 6
2020
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Ninja Van ở thị
trường Việt Nam
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Hệ sinh thái Ninja Van
Việt Nam

GIAO NGÀY HÔM SAU
Áp dụng cho tuyến Nội Tỉnh. Hàng hóa
sẽ được giao ngay trong ngày hôm sau
giúp khách hàng linh động hơn về thời
gian giao nhận.
LƯU KHO
Hàng hóa được lưu tại kho Ninja Van.
Ninja Van sẽ tiếp nhận đơn hàng từ phía
đối tác, đóng gói và vận chuyển đến
người mua hàng cuối cùng.
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Ninja Direct là đơn vị triển khai dịch vụ
thương mại Quốc tế của Ninja Van. Thời
điểm hiện tại Ninja Direct vận chuyển
giữa Trung Quốc - Việt Nam. Chúng tôi
sẽ mở rộng thêm nhiều quốc gia trong
thời gian tới.
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GIAO HÀNG NHANH
Áp dụng cho tuyến Nội Tỉnh. Hàng hóa
sẽ được giao ngay trong ngày, giúp
khách hàng tiết kiệm hơn về thời gian
giao nhận.
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GIAO HÀNG TIÊU CHUẨN
Áp dụng cho tuyến Liên Vùng. Phù hợp
với khách hàng có nhu cầu giao nhận
giữa các vùng Bắc - Trung - Nam.
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Một số đối tác của Ninja Van VN

Giống như khẩu hiệu của Ninja Van - ‘giao hàng vượt
trội, không lo rắc rối', chúng tôi hướng đến tối ưu
hóa khâu vận chuyển để khách hàng có thể tập trung
vào hoạt động kinh doanh của mình.
PHAN XUÂN DŨNG | ĐẠI DIỆN NINJA VAN VIỆT NAM

Những cột mốc ấn tượng
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Ninja Van Việt Nam với khả năng đáp ứng mọi nhu cầu
giao hàng, đội ngũ vận hành đông đảo, giàu kinh nghiệm
vận chuyển cho các nhà bán hàng trực tuyến.

3 triệu đơn
hàng mỗi tháng

500,000 khách
hàng tin tưởng
sử dụng

Giá trị COD đạt
50 tỷ/ngày

Mạng lưới rộng
khắp 63 tỉnh,
thành

Tỷ lệ giao hàng
thành công đạt
trên 98%

500+ điểm phân
phối hàng. Mở 5
điểm mới mỗi tháng

Trên 5,000 nhân
viên giao hàng

30,000 m² diện
tích kho ở các
tỉnh, thành

Hệ thống hơn 200
xe tải vận chuyển
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Tổng quan về
Ninja Direct
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Ninja Direct
Cả châu Á trong tầm tay

MẠNG LƯỚI VẬN CHUYỂN KHẮP VN
Hệ thống kho bãi và vận chuyển trực
tiếp khách hàng tại 63 tỉnh, thành. Mang
đến giải pháp trọn gói về vận chuyển và
thông quan chuyên nghiệp.

DỊCH VỤ CỦA TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
Ninja Direct thừa hưởng những thế
mạnh và nguồn lực của tập đoàn Ninja
Van - hiện tại đã có mặt tại 6 quốc gia
trong Đông Nam Á.
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ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA THƯƠNG MẠI
Có đội ngũ chuyên gia thương mại ở
hầu hết các thành phố tại Trung Quốc.
Cung cấp và tư vấn danh mục hàng hóa
tốt nhất.
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ĐỐI TÁC THANH TOÁN TIN CẬY
Ổn định tỷ giá nhờ duy trì ngoại hối lớn.
Sẵn sàng cung cấp công nợ ưu đãi.
Cung cấp giải pháp thanh toán quốc tế
nhanh chóng và tối ưu nhất về mặt chi
phí.

Quá trình phát triển của Ninja Direct

Thành lập

Tháng 9
2019

Ninja Direct chính thức được giới
thiệu ở thị trường Việt Nam
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Tháng 10
2019

Tuyến vận chuyển quốc tế đầu
tiên: Trung Quốc - Việt Nam
Triển khai hai dịch vụ: Vận chuyển hộ
và mua hộ. Tiếp cận gần 500 khách
hàng tiềm năng ở HCM và HN

Triển khai dịch vụ Sourcing

Tháng 1
2020

Giới thiệu dịch vụ tư vấn nguồn hàng
quốc tế - cung cấp và tư vấn danh
mục hàng hóa cho khách hàng
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Tháng 5
2020

Ninja Direct đạt doanh số ổn
định 1.5 tỷ/ tháng

Thành công đầu tiên với doanh số ổn
định 1.5 tỷ/tháng và được tin tưởng
sử dụng bởi hơn 150 khách hàng

Đưa vào hoạt động tuyến
vận chuyển quốc tế: Hàn
Quốc và Singapore

Tháng 1
2022

Dự kiến khai trương hoạt động nhập
hàng Hàn Quốc - Việt Nam và Singapore - Việt Nam
Tháng 2
2022

Là dịch vụ thương mại quốc
tế hàng đầu châu Á

Dự kiến mở rộng mạng lưới hoạt
động ở khắp châu Á. Xây dựng cộng
đồng các doanh nghiệp thương mại

Triển khai các dịch vụ mới

Dự kiến đi vào hoạt động với các
dịch vụ: Fulfillment, Drop-shipping
và Catalogue

Tháng 1
2023

Catalogue
quốc
tế

Nguồn hàng
Phụ thuộc hoàn toàn vào
một số ít nhà cung cấp;
Khó kiểm soát về chất
lượng và nguồn gốc;
Năng lực đàm phán với
nhà cung cấp hạn chế.

Nguồn
hàng
quốc
tế

Chi phí phát sinh trong
thanh toán quốc tế
Quy trình thanh toán quốc
tế phức tạp;
Nhiều phụ phí liên quan;

Quy trình đặt hàng
Quy trình đặt hàng phức
tạp, cứng nhắc và thiếu
linh hoạt.

Mạng lưới rộng khắp với
nhà cung cấp ở thị trường
nước ngoài;
Sở hữu đội ngũ chuyên gia
về nguồn hàng châu Á, lưu
trú tại thị trường nước sở
tại, đàm phán trực tiếp với
nhà cung cấp.
Tư vấn về nguồn hàng và
mô hình kinh doanh quốc
tế phù hợp.

Thanh
toán
quốc
tế

Nguồn lực tài chính dồi
dào từ tập đoàn Ninja Van;
Liên kết với hệ thống ngân
hàng quốc tế, khu vực;
Chính sách bảo hiểm và
bồi thường minh bạch, rõ
ràng.

Vận
chuyển
quốc
tế

Đội ngũ chăm sóc 1:1 với
khách hàng, suốt 24/7.
Quy trình đặt hàng đơn
giản, linh động kết hợp với
các ưu đãi, khuyến mại phù
hợp.
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Rủi ro kinh doanh
Thiếu thông tin về nhà
cung cấp ở nước ngoài;
Rủi ro thanh toán quốc tế;
Tốn nhiều thời gian trao
đổi với nhà cung cấp.
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Giá trị cốt lõi

Các dịch vụ của Ninja Direct
Mua hộ
Ninja Direct thay mặt
khách hàng đặt hàng
và vận chuyển đến tận
tay người nhận khắp
63 tỉnh, thành.

Tìm nguồn hàng
Hỗ trợ tìm nhiều nguồn
hàng đáng tin cậy nhằm
giúp khách hàng tham
khảo và lựa chọn cho kế
hoạch phát triển kinh
doanh của mình.
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Giao hộ
Các nhà cung cấp giao
hàng đến tổng kho của
Ninja Direct ở nước sở tại
hoặc chúng tôi sẽ lấy
hàng hóa tại nơi chỉ định
và giao đến tận tay bạn.

Các hình thức vận chuyển
Nhập khẩu ủy thác thông
thường
- Hình thức vận chuyển: đường
bộ. Phù hợp với hầu hết loại
hàng hóa.
- Chi phí vận chuyển tốt nhất thị
trường.
- Thuế phí tối ưu.

Nhập khẩu chính ngạch
- Hình thức: đường biển, đường
hàng không.
- Đảm bảo giấy tờ đầy đủ, hợp
pháp.
- Phù hợp với khách hàng Doanh
nghiệp, nhập hàng thường
xuyên.
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Những con số ấn tượng
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Ninja Direct
có mặt tại:
- Việt Nam
- Thái Lan
- Indonesia
- Myanmar
- Philippines

500 1000 50 tỷ
Khách hàng sử
dụng thường
xuyên

Đơn hàng vận
chuyển quốc tế
mỗi tháng

Giá trị thương mại
đạt được mỗi
tháng
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Quy trình đặt hàng tại Ninja Direct
Khách hàng cung cấp thông tin sản phẩm
Tùy theo loại dịch vụ, khách hàng cung
cấp thông tin: Địa chỉ giao hàng, link sản
phẩm, số lượng, mã vận đơn, giá mua
mong muốn...
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Nhận báo giá và kí hợp đồng dịch vụ
Nhận báo giá của NVKD sau 2 ngày làm
việc (đối với dịch vụ mua hộ/ giao hộ).
Khách hàng xác nhận báo giá và kí hợp
đồng dịch vụ.
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Đặt cọc tiền hàng, Ninja Direct mua hàng
Khách hàng đặt cọc tiền hàng (thanh
toán theo chi tiết trên hóa đơn chiếu lệ)
Ninja Direct tiến hành đặt hàng/ vận
chuyển đến kho Ninja Direct Trung Quốc.
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Thông quan và thanh toán hóa đơn
Ninja Direct tiến hành thông quan
hàng hóa về kho Việt Nam. Sau khi
khách hàng thanh toán, chúng tôi tiến
hành giao hàng nội địa.
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Nhận hàng, tiến hành dịch vụ hậu mãi
- Khách hàng nhận hàng, kiểm tra.
- Phản hồi sản phẩm, hàng hóa, xử lí khiếu
nại (nếu có).
- Khảo sát sự hài lòng của khách hàng.
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Đội ngũ nhân sự Ninja Direct
Vinh Phạm - Commercial Manager

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính quốc tế (ĐH Ngoại
Thương), Anh Vinh Phạm lần lượt đảm nhiệm vị trí Quản lý phát triển
kinh doanh, Marketing và chuỗi cung ứng ở các tập đoàn đa quốc gia
mà gần nhất là Masan Group. Gia nhập Ninja Van và chịu trách nhiệm
chính ở mảng chiến lược thương mại và xây dựng thương hiệu, Anh
Vinh luôn đề cao sứ mệnh phụng sự khách hàng thông qua việc không
ngừng thúc đẩy chất lượng dịch vụ, đề cao trải nghiệm và sự tín nhiệm
của người dùng với thương hiệu Ninja Direct.

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Anh Hoàng Đặng
là thành viên chủ chốt của Ninja Direct từ những ngày đầu thành lập tại
Việt Nam. Anh có 6 năm kinh nghiệm làm việc tại LaVie và Reddoorz
Việt Nam, là công ty khởi nghiệp tập trung vào nền tảng công nghệ,
với vai trò chăm sóc khách hàng doanh nghiệp. Hiện nay, Anh Hoàng
đang quản lý nhóm phát triển kinh doanh với nhiệm vụ đảm bảo khách
hàng luôn có trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo với Ninja Direct.
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Hoàng Đặng - Sales Manager

Anh Duy Phạm chịu trách nhiệm quản lý bộ phận vận hành của Ninja
Direct. Anh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính quốc tế của Đại học Kinh Tế
TP Hồ Chí Minh. Trước Ninja Van, Anh Duy là quản lý phát triển kinh
doanh tại Fado và làm việc với các đối tác quốc tế như Alibaba Group,
Twistshake Thụy Điển, Strawberrynet…. Anh Duy từng nhận được giải
thưởng của K-Start Grand Challenges 2018 được công nhận bởi 80
công ty trong nước và quốc tế.
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Duy Phạm - Operation Manager
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Một số dự án
đã thực hiện

04
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Sau hơn một năm hoạt động trong lĩnh
vực vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam.
Ninja Direct tự hào đặt hàng và vận
chuyển thành công hơn 3000 đơn hàng
với tổng giá trị thương mại đạt 50 tỷ.
Dưới đây là một số dự án và sản phẩm
nổi bật mà Ninja Direct đã thực hiện.
Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp dịch
vụ tìm kiếm nguồn hàng và tư vấn riêng
đối với doanh nghiệp nhập khẩu các
sản phẩm từ Trung Quốc. Bạn có thể
liên hệ Ninja Direct để được thiết kế bộ
catalogue riêng cho doanh nghiệp của
mình.
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Cả Châu Á trong tầm tay
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Ngành hàng gia dụng

Giá phơi giày đa
năng

Túi thơm treo tủ
quần áo

Lá Silicone chặn cửa
an toàn
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Ngành hàng điện gia dụng

Robot
Robot lau
lau nhà
nhà
Xiaomi
Mi
Vacuum
Xiaomi Mi Vacuum

Bếp
Bếp lẩu
lẩu nướng
nướng
BEAR
BEAR

Nồi
Nồi cơm
cơm thông
thông
minh
Xiaomi
minh Xiaomi

Set đồ thể thao
unisex

Thời trang nữ

Thời trang nam
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Ngành hàng thời trang

21

Ngành hàng chăm sóc thú cưng

Phụ
Phụ kiện
kiện thú
thú cưng
cưng

Thức
Thức ăn
ăn cho
cho thú
thú
cưng
cưng

Hạt
Hạt kê
kê đỏ
đỏ (thức
(thức ăn
ăn
cho
chim,
vẹt...)
cho chim, vet...)
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Ngành hàng đồ chơi

Ghim cài trang trí
túi và trang phục

Đồ chơi nhà tắm
cho bé

Bộ mô hình xe đẩy
đồ chơi
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Ngành hàng khác

Sơn móng tay 2
trong 1 tiện dụng

Đồ bơi cho bé

Bộ ly thủy tinh 12
con giáp mạ vàng
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Ninja Direct
Cả châu Á trong tầm tay

www.facebook.com/ninjadirectvn
www.ninjadirect.giaohangninjavan.com
Email: vn-sales@ninjadirect.com
Hotline: 0981690803 (Ms. Đa)
0979880942 (Ms. Phượng)
Văn phòng HCM: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
Văn phòng HN: Hapulico 85, Vũ Trọng Phụng, P.
Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
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1 sản phẩm của

