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Giao hàng vượt trội, không lo rắc rối



  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.

Tổng quan về Ninja Van
Kết nối Đông Nam Á với thế giới, 
gửi trọn niềm vui trong từng gói hàng.



Lịch sử Ninja Van
Tháng 04 - 2014
Thành lập
>Tập đoàn Ninja Van 
khởi lập các hoạt động 
đầu tiên ở thị trường 
Singapore

Tháng 05 - 2016
Tiếp tục giành được 30m 
USD ở vòng đầu tư Series B
>Tiếp tục chạm cột mốc kỷ 

lục thứ hai: 05 triệu đơn 
hang ở hơn 50 cụm vận 
chuyển lớn

Tháng 04  - 2015
Chiến thắng lớn ở vòng series 
A với mức góp vốn 2.5m USD
>Ninja Van đạt kỷ lục đầu tiên: 

01 triệu đơn hàng ở 6 cụm 
vận chuyển lớn

Tháng 10 - 2015
Gia nhập thị trường 
Indonesia và Malaysia 
>Giới thiệu hai dịch vụ: Ninja 

Solutions và Ninja Points

Tháng 10 - 2016
Gia nhập thị trường Việt 
Nam, Thái Lan và 
Philippines
>Phát triển và thành công 

với dịch vụ Ninja Freight

Tháng 06 - 2017
Ninja Van được công nhận là tập đoàn logistics 
số 01 khu vực
> Ninja Van được hơn 04 triệu khách hàng tin 
tưởng, vận chuyển hơn 09 triệu đơn hàng
>Phát triển và giới thiệu các công cụ hữu hiệu mới 

như: Ninja Send, Ninja Cash, and Ninja Easy

Tháng 12 2017
Nhận đầu tư Series C
>Nhiều quỹ đầu tư hàng đầu 

khu vực đầu tư vào Ninja Van 
với tham vọng xây dựng và 
phát triển tập đoàn hùng 
mạnh ở Đông Nam Á

US$2.5m

Series A

US$30m

Series B Series C

US$80m



Ninja Van tại thị trường Việt Nam



Một số đối tác của Ninja Van tại VN

Source: Company



Những con số ấn tượng

Doanh số

Vận hành

Tổ chức

03 triệu đơn hàng 
mỗi tháng

5,000 khách hàng 
tin tưởng sử dụng

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

Giá trị COD đạt 50 
tỷ/ngày



Hệ sinh thái 
Ninja Van VN

Áp dụng cho tuyến Liên Vùng. Phù hợp với 
khách hàng có nhu cầu giao nhận giữa các 
vùng Bắc - Trung - Nam. 

Ninja Direct là một nền tảng giải pháp thương mại xuyên 
biên giới, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng vững 
mạnh của các doanh nghiệp nhập khẩu, thông qua việc hỗ 
trợ kết nối với thị trường hàng hóa quốc tế.

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.

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.

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. 

Ninja Direct thay mặt khách hàng đặt hàng 
và vận chuyển đến tận tay người nhận.

Giao hàng đến tổng kho của Ninja Direct 
ở nước sở tại hoặc lấy hàng tại nơi chỉ 
định và giao tận tay khách hàng.

Hỗ trợ tìm kiếm nguồn hàng tin cậy nhằm 
giúp khách hàng tham khảo và lựa chọn.





Tổng quan về Ninja Direct Việt Nam
Cả Châu Á trong tầm tay

Cung cấp giải pháp thanh toán 
quốc tế nhanh chóng và tối ưu 
nhất về mặt chi phí.

• Duy trì nguồn ngoại hối 
lớn, góp phần ổn định tỷ 
giá

• Sẵn sàng cung cấp công 
nợ ưu đãi

Đối tác thanh toán 
đáng tin cậy

Cung cấp và tư vấn cho khách 
hàng danh mục hàng hóa tốt 
nhất.

• Có đội ngũ chuyên gia 
thương mại ở hầu hết các 
thành phố tại Trung Quốc

• Mạng lưới quan hệ sâu 
rộng ở nhiều lĩnh vực

Đội ngũ chuyên gia 
thương mại

Giải pháp trọn gói về vận 
chuyển và thông quan chuyên 
nghiệp cho hàng hóa.

• Hệ thống kho bãi khắp 63 
tỉnh, thành

• Vận chuyển đến tận tay 
người nhận

Mạng lưới vận chuyển 
rộng khắp việt nam

Ninja Direct là một dịch vụ từ 
tập đoàn Ninja Van – hiện đã 
có mặt tại 6 quốc gia.

• Thừa hưởng những thế 
mạnh và nguồn lực của 
Ninja Van

• Ninja Direct là dịch vụ đã 
được triển khai ở nhiều 
quốc gia (Singapore, 
Myanmar, Indonesia…)

Dịch vụ của tập đoàn 
đa quốc gia



Tháng 09 - 2019
Thành lập
Ninja Direct chính 
thức được giới thiệu ở 
thị trường Việt Nam.

Tháng 05 - 2020
Ninja Direct đạt doanh số 
ổn định 1.5 tỷ/tháng 

Doanh số ổn định 1.5 
tỷ/tháng và được tin tưởng 
sử dụng bởi trên 150 khách 
hàng.

Tháng 10  - 2019
Khai trương tuyến vận 
chuyển quốc tế đầu tiên: 
Trung Quốc – Việt Nam
Triển khai hai dịch vụ: 

+ Vận chuyển hộ;
+ Mua hộ;

Tiếp cận gần 500 khách hàng 
tiềm năng ở Hà Nội và 
Tp.HCM.

Tháng 01 - 2020
Dịch vụ tìm nguồn hàng
Triển khai dịch vụ Sourcing 
– Tư vấn nguồn hàng quốc 
tế.

Tháng 01 - 2021 (dự kiến)
Khai trương tuyến vận 
chuyển quốc tế: Hàn 
Quốc và Singapore
Hoạt động nhập hàng Hàn 
Quốc – Việt Nam và 
Singapore – Việt Nam.

Tháng 02 - 2021 (dự kiến)
Triển khai các dịch vụ mới

>Fulfilment
>Drop-shipping;
>Catalogue.

Tháng 01 - 2022
Là dịch vụ thương mại quốc 
tế hàng đầu châu Á
Mở rộng mạng lưới hoạt động 
ở khắp châu Á;
Xây dựng cộng đồng VIP các 
doanh nghiệp xuất-nhập khẩu 
Việt Nam.

Lịch sử Ninja Direct



Giá trị cốt lõi

Catalogue 
quốc tế

Rủi ro kinh doanh
Thiếu thông tin về nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài;
Rủi ro thanh toán quốc tế;
Tốn nhiều thời gian trao đổi với nhà cung cấp.

Nguồn 
hàng quốc 

tế

Thanh toán 
quốc tế

Vận chuyển 
quốc tế

Nguồn hàng
Phụ thuộc hoàn toàn vào một số ít nhà cung cấp nước ngoài;
Chậm cập nhật với những xu hướng tiêu dùng mới;
Khó kiểm soát và đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc;
Năng lực đàm phán với nhà cung cấp hạn chế.

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.

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

Đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7; 1:1 suốt quá trình từ đặt 
hàng, theo dõi đơn hàng đến các dịch vụ hậu mãi;
Quy trình đặt hàng đơn giản, linh động kết hợp với các ưu đãi, 
khuyến mại phù hợp.

Vấn đề khách hàng gặp phải Giải pháp của Ninja DirectSản phẩm



Dịch vụ của Ninja Direct

Giao hộ
Các nhà cung cấp giao hàng đến tổng 
kho của Ninja Direct ở nước sở tại 
hoặc Ninja Direct sẽ lấy hàng hóa tại 
nơi chỉ định và giao đến tận tay bạn.

Mua hộ
Ninja Direct thay mặt khách hàng đặt 
hàng và vận chuyển đến tận tay người 
nhận.

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.

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

Thương mại điện tử
- Phù hợp với tất cả loại hàng hóa.
- Có thời gian về hàng tốt nhất thị trường.
- Thuế, phí tối ưu (theo quy định của Nhà 
nước).

Nhập khẩu chính ngạch
- Hình thức vận chuyển: đường biển, đường 
hàng không.
- Đảm bảo giấy tờ đầy đủ, hợp pháp.
- Phù hợp với khách hàng Doanh nghiệp, 
nhập hàng thường xuyên.

Các hình thức vận chuyển



Ninja Direct qua những con số



Quy trình đặt hàng

Tùy theo loại dịch vụ, khách 
hàng cung cấp thông tin cần 
thiết như mô tả sản phẩm, 
địa chỉ giao hàng, vận đơn, 
link sản phẩm, số lượng...

Nhân viên kinh doanh sẽ gửi 
báo giá chi tiết kèm theo 

thông tin phản hồi về sản 
phẩm (đối với dịch vụ tìm 

nguồn hàng) 

Khách hàng tiến hành thanh 
toán theo chi tiết trên hóa 
đơn xác nhận. Sau đó tiến 

hành giao hàng đến tận tay 
khách hàng.

Tiến hành gửi hàng đối với dịch 
vụ giao hộ hoặc thanh toán 
hóa đơn chiếu lệ đối với dịch vụ 
mua hộ, tìm nguồn hàng.



Ban lãnh đạo Ninja Direct

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính quốc tế (Đại 
học 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.

Vinh Phạm
Commercial Manager

Hoàng Đặng
Sales Manager

Duy Phạm
Operation Manager

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.

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. 



Một số dự án đã thực hiện



Hình thức nhập khẩu:
Thương mại điện tử và ủy 
thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Ngành hàng gia dụng 

Khách hàng:
Phương Anh

GMV:
330 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
4 ngày

Sản phẩm:
Đồ dùng nhà bếp

Hình thức nhập khẩu:
Thương mại điện tử và ủy 
thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Khách hàng:
Võ Quang Đức

GMV:
290 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
5 ngày

Sản phẩm:
Dụng cụ câu cá 



Hình thức nhập khẩu:
Nhập khẩu chính ngạch
Dịch vụ: Tìm nguồn 
hàng

Ngành hàng điện tử

Khách hàng:
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NAKA

GMV:
400 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
10 ngày

Sản phẩm:
Máy tính tiền (POS)

Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Khách hàng:
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
B2B Việt Nam 

GMV:
700 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
4 ngày

Sản phẩm:
Sạc dự phòng Xiaomi 



Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Ngành hàng dụng cụ y tế 

Khách hàng:
TNHH Trang thiết bị y tế và 
KHKT Long Phúc Nguyên

GMV:
125 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
5 ngày

Sản phẩm:
Dụng cụ nha khoa

Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Khách hàng
Công ty TNHH Ogatic

GMV:
100 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
4 ngày

Sản phẩm:
Dụng cụ bảo vệ 
khớp gối



Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Ngành hàng thời trang

Khách hàng:
Ferado.vn

GMV:
50 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
7 ngày (trong thời gian 
siết chặt thông quan)

Sản phẩm:
Đồng hồ

Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Khách hàng:
Hồng Thy

GMV:
50 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
4 ngày

Sản phẩm:
Quần áo



Hình thức nhập khẩu:
Thương mại điện tử
Dịch vụ: Mua hộ

Ngành hàng mẹ và bé

Khách hàng:
Len Huỳnh

GMV:
22 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
7 ngày (trong thời gian siết 
chặt thông quan)

Sản phẩm:
Quần áo trẻ em

Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Thanh toán hộ

Khách hàng:
Hào Nghiêm

GMV:
130 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
5 ngày

Sản phẩm:
Đồ chơi trẻ em



Hình thức nhập khẩu:
Thương mại điện tử
Dịch vụ: Mua hộ

Ngành hàng mỹ phẩm

Khách hàng:
Võ Thị Thủy

GMV:
100 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
4 ngày

Sản phẩm:
Mỹ phẩm trang điểm

Hình thức nhập khẩu:
Ủy thác thông thường
Dịch vụ: Mua hộ

Khách hàng:
Thảo My

GMV:
25 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc về 
Kho Hà Nội:
3 ngày

Sản phẩm:
Nước hoa khô, mặt 
nạ 



Hình thức nhập khẩu:
Chính ngạch
Dịch vụ: Mua hộ

Ngành hàng khác

Khách hàng:
Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Sản xuất Thiện Phú

GMV:
1,7 tỷ

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
8 ngày

Sản phẩm:
Bình nước silicone

Hình thức nhập khẩu:
Chính ngạch
Dịch vụ: Mua hộ

Khách hàng:
AKIA 

GMV:
100 triệu

Thời gian vận chuyển 
từ Kho Trung Quốc 
về Kho Hà Nội:
10 ngày

Sản phẩm:
Smart Home 



Fanpage: https://www.facebook.com/ninjadirectvn

Website: https://www.gioithieu.giaohangninjavan.com/ninjadirect

Email: vn-sales@ninjadirect.com

Hotline: 0981690803 (Ms. Đa) | 0979880942 (Ms. Phượng)

Văn phòng HVB: 190 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Văn phòng LQĐ: 2B Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Văn phòng HN: 565 Vũ Tông Phan, p. Khương Đình, q. Thanh Xuân, Hà Nội

Liên lạc với Ninja Direct



Cảm ơn Quý Khách!


