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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Introduce

Đến với Interplus, tất cả nhu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ được đáp ứng cách tốt 
nhất bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics và các dịch vụ
vận tải. Interplus có một mạng lưới toàn cầu rộng lớn với 300 văn phòng mạng trong 
90 các quốc gia trên toàn thế giới và hoạt động với cấp độ toàn vẹn cao nhất và 
tính chuyên nghiệp.

Coming to Interplus, all of our customers’ needs will be met in the  best way  by experienced 
close experts in the �eld of logistics and  transportation services. Interplus has a vast global 
network with 300  network o�ces in 90  countries worldwide and operation with highest 
level of integrity  and professionalism.

Moving your sucess forward 



DỊCH VỤ
Our services

DỊCH VỤ
Our services
DỊCH VỤ
Our services

Vận tải quốc tế, cước biển, cước 
hàng Air, chuyển phát nhanh 
(AIR, FCL, LCL, CPN), NVOCC
Đại lý Hải Quan
Dịch vụ vận tải nội địa
Hàng dự án
Chằng buộc, đóng gói hàng hóa
Bảo hiểm
Quản trị chuỗi cung ứng

International freight forwarding 
with airfreight, seafreight, express 
( AIR, FCL,LCL, EXPRESS), NVOCC
Customs brokerage
Inland trucking services
Project, exhibition services
Lashing, packing cargo
Insuarance
Supply chain management
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TẦM NHÌN
Our visions

INTERPLUS strives to be a reliable global logistics 
Group, creating value for society and its   people.

INTERPLUS phấn đấu trở thành một Tập đoàn hậu 
cần toàn cầu đáng tin cậy, tạo ra giá trị cho xã hội 
và con người .



NHIỆM VỤ 
Our missions
INTERPLUS cung cấp cho khách hàng các  giải pháp hậu cần tích hợp hiện  đại dựa
trên sự sáng tạo và tối ưu hóa liên tục các nguồn lực của chúng tôi  thông qua đội
ngũ của chúng tôi, các chiến binh với biểu tượng Plus, luôn trung thực, chăm chỉ, 
tận tâm và không ngừng học hỏi để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

INTERPLUS o�ers customers modern integrated logistics solutions based  on the creativity and on 
the continuous optimization of our resources  through our team, the warriors with the Plus symbol, 
who are always honest, hard-working, dedicated, and never stop learning to move beyond customer 
satisfaction to customer delight

Cung cấp dịch vụ khách hàng có trách nhiệm với môi trường.
Providing environmentally responsible customer service.

Cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc hấp dẫn.
Provide employees with an attractive working environment.

Trở thành một đối tác cộng đồng tích cực.
Become an active Community Partner.

Duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao.
Maintaining high ethical standards.

Liên tục thức đẩy cải tiến.
Promote continuous improvement.
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CƯỚC HÀNG KHÔNG
Air freight
Là đối tác đáng tin cậy của nhiều hãng hàng không, INTERPLUS có điều kiện thuận lợi 

nhất để cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao với chi phí phải chăng từ Việt 

Nam đến quốc tế lớn sân bay trên thế giới. Chúng tôi đã giao hàng thành công nhiều 

lô hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Nội Bài và Tân Sơn Nhất về thời gian, đúng địa điểm 

cũng như chất lượng phù hợp.

Being a reliable partner of many airlines, INTERPLUS has the most favorable conditions for providing 

customers with high-quality services at a�ordable costs from Vietnam to the major international airports 

in the world. We have successfully delivered many import and export shipments via Noibai & Tan Son Nhat

border gate in terms of right time, right place as well as right quality.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

   Giao nhận hàng không

    Vận chuyển Door-to-door

    Thông quan hải quan

    Bảo hiểm hàng hóa

    Xuất khẩu hàng lẻ đường hàng không

    Tách rỡ hàng nhập đường hàng không

    Sắp xếp kiểm định hàng hóa

  

Our services include:
   Air freight forwarding

    Door - to - door delivery

   Customs clearance

    Insurance coverage arrangement

    Air consolidation export

    Air inbound deconsolidation

    Arrangement of cargo survey    

  



INTERPLUS cung cấp cho khách hàng các  giải pháp hậu cần tích hợp hiện  đại dựa
trên sự sáng tạo và tối ưu hóa liên tục các nguồn lực của chúng tôi  thông qua đội
ngũ của chúng tôi, các chiến binh với biểu tượng Plus, luôn trung thực, chăm chỉ, 
tận tâm và không ngừng học hỏi để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

INTERPLUS o�ers customers modern integrated logistics solutions based  on the creativity and on 
the continuous optimization of our resources  through our team, the warriors with the Plus symbol, 
who are always honest, hard-working, dedicated, and never stop learning to move beyond customer 
satisfaction to customer delight

Cung cấp dịch vụ khách hàng có trách nhiệm với môi trường.
Providing environmentally responsible customer service.

Cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc hấp dẫn.
Provide employees with an attractive working environment.

Trở thành một đối tác cộng đồng tích cực.
Become an active Community Partner.

Duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao.
Maintaining high ethical standards.

Liên tục thức đẩy cải tiến.
Promote continuous improvement.
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CƯỚC BIỂN
Sea freight
Trên cơ sở hợp đồng dài hạn với nhiều hãng tàu và mạng lưới đại lý toàn cầu, INTERPLUS - là NVOCC 

(Hãng vận tải chung không khai thác tàu) và Giao nhận quốc tế, có thể cung cấp một loạt các dịch vụ 

vận chuyển đường biển từ cửa đến cửa của khách hàng đối với bất kỳ loại hàng hóa nào với mức giá 

cước cạnh tranh nhất. Các dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi bao gồm:

On the basic of long-term contracts with various shipping lines and global networks of agents, INTERPLUS - known as a 
NVOCC (Non vessel operating common carrier) and a International Forwarder, can o�er a wide range of sea-freight 
services from door to door of customers for any kind of cargo at the most competitive freight rate. Our value added s
ervices include: 

Dịch vụ FCL và LCL trên toàn thế giới
Dịch vụ door - to door
Xếp dỡ hàng hóa
Thủ tục hải quan
Vận tải nội địa
Đóng gói và dán nhãn
Sắp xếp kiểm định và bảo hiểm hàng hóa

  

FCL and LCL services worldwide
Door-to-door services
Cargo consolidation and deconsolidation
Customer formality
Trucking
Packing and Labeling
Arrangement of cargo insurance and survey
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VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
Trucking 
Chúng tôi sử dụng đội xe tải của riêng mình với các kích thước và công suất khác nhau để cung cấp sự đóng 

góp an toàn và hiệu quả của nhiều loại hàng hóa từ nguyên liệu thô đến các sản phẩm bán  thành phẩm, sản

phẩm đã hoàn thành. Tất cả các xe tải đều được trang bị hệ thống GPS để kiểm soát tốc độ và đồng thời  để 

 theo dõi vị trí thực tế của các lô hàng đang di chuyển mọi lúc.

We use our own truck �eet of di�erent dimensions and capacity to provide safe and e�cient istribution of a variety of 
goods from raw materials to semi-fnished products, �nished products. All trucks are equipped with GPS systems for 
speed control and also for monitoring the actual position of shipments in movement all the time.
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CHUYỂN PHÁT NHANH 
Express
INTERPLUS đang có hợp đồng với các đơn vị chuyển phát nhanh chuyên nghiệp như DHL, 

FedEx, TNT. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp INTERPLUS cung cấp dịch vụ đầy đủ cho 

khách hàng với chi phí thấp và chất lượng cao. Chúng tôi hiểu sự tiện lợi, chi phí hợp lý và 

hiệu quả cao là những gì khách hàng quan tâm. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

INTERPLUS is having contracts with professional express company units like DHL, FEDEX, TNT. This is a 
favorable condition to help INTERPLUS provide full service to customers with low cost and high quality. 
We understand the convenience, reasonable cost and high e�ciency is what customers care about.

Dịch vụ chúng tôi bao gồm:                                                        Our services include: 

     CPN  bộ chứng từ                                                                                Express document

      CPN hàng hóa                                                                                      Express cargo

      Dịch vụ door - to - door                                                                    Door - to - door service

      Thông quan hàng hóa                                                                      Custom clearance

       Bảo hiểm hàng hóa                                                                                           Insurance coverage arrangement
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Chúng tôi sử dụng đội xe tải của riêng mình với các kích thước và công suất khác nhau để cung cấp sự đóng 

góp an toàn và hiệu quả của nhiều loại hàng hóa từ nguyên liệu thô đến các sản phẩm bán  thành phẩm, sản

phẩm đã hoàn thành. Tất cả các xe tải đều được trang bị hệ thống GPS để kiểm soát tốc độ và đồng thời  để 

 theo dõi vị trí thực tế của các lô hàng đang di chuyển mọi lúc.

We use our own truck �eet of di�erent dimensions and capacity to provide safe and e�cient istribution of a variety of 
goods from raw materials to semi-fnished products, �nished products. All trucks are equipped with GPS systems for 
speed control and also for monitoring the actual position of shipments in movement all the time.

THÔNG QUAN HẢI QUAN
Custom clearance 
Mỗi quốc gia hoạt động theo một bộ quy tắc và quy định khác nhau 

liên quan đến việc chuyển hàng hóa vào hoặc ra khỏi biên giới của họ.

Các quy định và luật hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa 

luôn thay đổi trên toàn thế giới, đôi khi thậm chí hàng ngày. Là một 

nhà môi giới hải quan, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của chúng tôi 

chuẩn bị và đưa tất cả các tài liệu để thông quan hàng hóa thông qua 

hải quan. Bằng cách đó, chúng tôi giảm bớt căng thẳng khi xử lý các 

vấn đề hải quan và học các quy định vận chuyển để khách hàng của 

chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho những lĩnh vực của

họ - quản lý kinh doanh chủ yếu   của họ.

Mỗi quốc gia hoạt động theo một bộ quy tắc và quy định khác nhau 

liên quan đến việc chuyển hàng hóa vào hoặc ra khỏi biên giới của họ.

Các quy định và luật hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa 

luôn thay đổi trên toàn thế giới, đôi khi thậm chí hàng ngày. Là một 

nhà môi giới hải quan, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của chúng tôi 

chuẩn bị và đưa tất cả các tài liệu để thông quan hàng hóa thông qua 

hải quan. Bằng cách đó, chúng tôi giảm bớt căng thẳng khi xử lý các 

vấn đề hải quan và học các quy định vận chuyển để khách hàng của 

chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho những lĩnh vực của

họ - quản lý kinh doanh chủ yếu   của họ.

Each country operates under a di�erent set of rules and regulations regarding the transfer of  goods 

enteringor leaving their borders. Customs regulations and laws concerning import and  export of goods 

are  constantly changing all over the world, sometimes even on a daily basis.  Being a customs broker, we 

support our clients preparing and submiting all documents for  clearing goods through customs. By doing 

so, we alleviate the stress of dealing with customs o�cials and learning shipping regulations so that our 

clients can spend more time on what they are good at - managing their core business.
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HÀNG DỰ ÁN
Project Cargo
Vận chuyển hàng hóa quá khổ (quá cân) là một quy trình phức tạp đòi hỏi máy móc, thiết bị đặc 

biệt, vẩn chuyển, giấy phép, thỏa thuận trước và có kiến thức. Đối với dịch vụ này, chúng tôi lo 

giấy phép vận chuyển hàng hóa quá khổ và quá cân, chọn một tuyến vận chuyển tối ưu liên quan 

đến các quy tắc vận chuyển, yêu cầu và nhu cầu của khách hàng; tổ chức hộ tống hàng hóa quá 

khổ tìm cách tránh chướng ngại vật và làm cho quá trình vận chuyển được trơn tru và an toàn nhất 

có thể.

Oversize (overweight) cargo transportation is a complicated process requiring special machinery, equipment, escort, 
permits, advance agreements and knowledge. For this service, we takes care of permits for oversize and overweight 
cargo transportation, select an optimal transport route with regards to the transportation rules, requirements and 
requests of the clients; organise oversize cargo escort seeking to avoid obstacles and to make the transportation 
process as smooth and safe as possible.
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Đóng gói và Chằng buộc hàng là các bước vô cùng quan trọng trước 
khi hàng hóa được đưa vào phương tiện vận chuyển. Mỗi mặt hàng 
hoặc mỗi sản phẩm thường có các yêu cầu khác nhau để chằng buộc 
và đóng gói. Với kinh nghiệm và thông qua các lô hàng thực tế, 
INTERPLUS mong muốn đóng góp kinh nghiệm và nỗ lực cho khách 
hàng, để đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển một cách nhanh 
nhất.   

Packing and tying goods is extremely important steps before goods are put 

on transport vehicles. Each item or product usually has di�erent  requirements 

for tying and packing. With experience and practicality through actual 

shipments, INTERPLUS desires to contribute experience and e�ort to customers, 

to ensure the goods are shipped in the quickest way.

CHẰNG BUỘC & ĐÓNG GÓI
Lashing & packing
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QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
Supply chain manament 

Trong thương mại, quản trị chuỗi cung ứng
 (SCM), quản lý dòng hàng hóa và dịch vụ, 
bao gồm việc di chuyển và lưu trữ nguyên 
liệu thô, hàng tồn kho trong quá trình làm 
việc và hàng hóa thành phẩm từ điểm xuất 
phát đến điểm tiêu thụ. Interplus rất tự hào 
là đối tác đáng tin cậy của nhiều công ty lớn, 
những người làm việc với chúng tôi với tư 
cách là cố vấn chuyên nghiệp trong việc 
thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát 
và giám sát các hoạt động của chuỗi 
cung ứng.   

In commerce, supply chain management (SCM), 

the management of the �ow of goods and 

services, involves the movement and storage of 

raw materials, of working-process inventory, and 

of �nished goods from point of origin to point of 

consumption. Interplus  is very proud of being reliable 

partners of many big companies who deal with us as 

professional counselors  in designing, planning, 

execution, controlling, and  monitoring of their supply 

chain activities.
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