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Cả Châu Á trong tầm tay!

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 hoá quốc tế.

CÁC GIẢI PHÁP HIỆN TẠI CỦA NINJA DIRECT:

CÁC DỊCH VỤ SẮP RA MẮT:

Với đội ngũ chuyên gia mua hàng 
am hiểu thị trường châu Á, xây 
dựng, cung cấp và tư vấn cho 
khách hàng danh mục hàng hoá 
đáng tin cậy.

Giải pháp thương mại

Với mạng lưới rộng khắp châu Á,  
cung cấp giải pháp thanh toán 
quốc tế nhanh chóng và đáng tin 
cậy với tỷ giá hối đoái ưu đãi.

Giải pháp thanh toán Giải pháp vận chuyển

Cung cấp giải pháp trọn gói về 
vận chuyển và thông quan chuyên 
nghiệp cho hàng hoá từ nhà máy 
nước ngoài về bất kì nơi nào ở Việt 
Nam (mạng lưới 63 tỉnh, thành).

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

MUA HỘ 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.

Các nhà cung cấp có thể giao hàng đến 
tổng kho của Ninja Direct ở nước sở tại 
hoặc Ninja Van sẽ lấy hàng hoá tại nơi 

chỉ định và giao đến tận tay bạn.

GIAO HỘ

TƯ VẤN NGUỒN HÀNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ KHO VẬN CÔNG NỢ LINH HOẠT 

CAM KẾT HỖ TRỢ 1:1: Cập nhật tình hình đơn hàng và chăm sóc 
khách hàng 24/7 bởi đội ngũ chuyên viên của Ninja Direct.

https://www.facebook.com/ninjadirectvn/
https://www.ninjadirect.giaohangninjavan.com/

Để biết thêm 
thông tin, truy cập:

 



 

NHẬP KHẨU ỦY THÁC THÔNG THƯỜNG

GIÁ TỐT NHẤT CHO
DỊCH VỤ TRỌN GÓI!
GIÁ TỐT NHẤT CHO
DỊCH VỤ TRỌN GÓI!

1. Thời gian giao hàng ước tính từ Trung Quốc đến kho Ninja Van ở Hà Nội: 5-7 ngày;
2. Đối với những mặt hàng nhạy cảm: mỹ phẩm, chất lỏng, hóa chất, thuốc, thực phẩm, hàng fake, thiết bị điện tử và quần áo, quý 
khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để được tư vấn và báo giá chi tiết.
3. Các đơn hàng có khối lượng dưới 10kg sẽ được tính tròn thành 10kg. Trường hợp đơn hàng có khối lượng nhỏ hơn 10kg, tùy theo 
loại dịch vụ và giá trị đơn hàng, Ninja Direct sẽ áp dụng chính sách khuyến mãi, hỗ trợ riêng. 
4. Tổng giá trị thanh toán = Giá trị hàng hóa + Phí dịch vụ + Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có) + Phí vận chuyển quốc tế 
Trung Quốc - Việt Nam + Phí vận chuyển nội địa Việt Nam. Liên hệ nhân viên kinh doanh để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

1. Phí vận chuyển quốc tế: từ Trung Quốc về tổng kho Ninja Direct tại Hà Nội:

2. Phí vận chuyển nội địa Việt Nam: từ tổng kho Ninja Direct tại Hà Nội tới địa điểm 
giao hàng do Quý khách chỉ định: 

3. Phí dịch vụ:

    

VND/kg

VND/kg

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Khối lượng đơn hàng

       

       

    

Từ 0 tới 30 kg 

Từ 30 tới 50 kg 

Từ 50 tới 100 kg 

30,000

 Đơn giá

25,000

22,000

Đ ơn giáKhối lượng đơn hàng

       

       

    

Từ 100 tới 500 kg 

Từ 500 tới 1000 kg 

Từ 1000 kg trở lên

20,000

 Đơn giá

18,000

Liên hệ

 
 
 
 

Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh Các tỉnh khác

7,500  12,000  14,500 

Khối lượng đơn hàng
Khu vực

40

  

Từ 15 tới 19 kg 

Từ 20 tới 99 kg 

Từ 100 tới 499 kg 

Từ 500 tới 1999 kg 

Từ 2 tấn trở lên 

Từ 10 tới 14 kg 

5,500 8,850 11,000

9,000

7,8506,600

7,0004,800

4,400

7,5006,4004,200

Liên hệ để được báo giá xe tải vận chuyển riêng

 

40

  

Dưới 100 triệu

Từ 100 tới 299 triệu

Từ 300 tới 499 triệu

Từ 500 triệu trở lên

Giá trị đơn hàng Phí dịch vụ

5%

3%

2%

1%

       

   

    

Liên hệ để được tư vấn các chương trình ưu đãi phí mua hộ theo từng thời điểm


