CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU

ECO FRUITS

PROFILE

Trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, người dân Việt đã phải sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực, không được tiếp
cận với những sản phẩm tốt của thế giới. Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế đất nước đã mở cửa và người dân Việt
có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng hơn. Tuy nhiên, họ vẫn mang trong mình nỗi bất
an khi thị trường hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn đang trà trộn, len lỏi vào mọi ngõ ngách của thị
trường.
Đứng trước thực tế trên chúng tôi luôn trăn trở ngày đêm và nung nấu tìm kiếm những giải pháp, sản phẩm an
toàn nhất, tốt nhất để mang đến tay người tiêu dùng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Suy nghĩ này
đã thôi thúc chúng tôi thành lập nên CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ECO FRUITS ngày nay.

THÔNG
ĐIỆP
ECO FRUITS
“Chúng tôi tin rằng với tất cả
nguồn lực mà ECO FRUITS đang
có, chúng tôi có đủ khả năng để
từng bước đạt được mục tiêu của
mình cũng như hiện thực hóa ước
mơ được tiêu dùng những sản
phẩm tốt nhất cho hàng triệu gia
đình trẻ tại Việt Nam"

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty Cổ phần XNK ECO FRUITS là một trong những đơn vị nhập khẩu,
kinh doanh và phân phối hàng tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam.

Mô hình kinh doanh: Phân phối đa kênh
- Phân phối bán buôn: Các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn trên toàn quốc
- Thương mại điện tử: Thông qua website công ty và các website TMĐT tại Việt Nam
Đối vớI ECO FRUITS uy tín là tất cả , chính vì vậy với bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực đã hoạt
động, chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng & niềm tin tuyệt đối của một
doanh nghiệp mang tầm quốc tế.
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2020
20 tỷ VNĐ
Số 12/158 Tiến Thành, phường Dương Nội,
quận Hà Đông, Hà Nội.
50 - 100 người
Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và
nông sản.
Phân phối hàng hóa vào các hệ thống
siêu thị, nhà hàng trên toàn quốc.
Kinh doanh bán lẻ thông qua các trang
thương mại điện tử và website công ty

WEBSITE

www.Ecofruits.com.vn

LOGO

FRUITS

TẦM NHÌN
Trở thành Tập đoàn Nhập khẩu Phân phối và Bán lẻ hàng
đầu Việt Nam.
SỨ MỆNH
Mang hàng hóa chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới tới
tay người tiêu Việt Nam dùng thông qua các Nhà phân phối,
Đại lý, Chuỗi cửa hàng bán lẻ là Sứ mệnh của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy
của các đối tác, khách hàng, các cổ đông và của đội ngũ
CBCNV để giữ vững vai trò tiên phong trong chuỗi Nhập
khẩu – Phân Phối – Bán lẻ tại Việt Nam, đóng góp thiết thực
cho xã hội, sự phát triển, hội nhập của nền kinh tế nước nhà.

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG
Với tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với
xã hội, chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật trong mọi
hoạt động kinh doanh và luôn có ý thức cho việc đóp
góp vào sự hội nhập và phát triển của kinh tế Việt Nam.
Luôn nỗ lực hoàn thiện và phát triển sự chuyên môn
hoá bằng những cải tiến không ngừng nhằm giữ vững
vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực hoạt động.
Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng
động, hiệu quả, thân thiện, công bằng và tạo cơ hội
phát triển sự nghiệp lâu dài cho tất cả nhân viên
Cam kết hợp tác lâu dài với đối tác và khách hàng
bằng chất lượng sản phẩm & dịch vụ hoàn hảo trên cơ
sở các bên cùng có lợi và cùng phát triển.
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NGUỒN GỐC HÀNG HÓA

Cam kết tất cả hàng hóa được cung cấp bởi
ECO FRUITS luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,
có đầy đủ hồ sơ chứng từ về nhập khẩu, hải
quan.
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TẠI SAO

AN TOÀN

02

NÊN CHỌN

Cam kết hàng hóa luôn đảm bảo tiêu chuẩn
vệ sinh an toàn thực phẩm

BẢO QUẢN

ECO FRUITS
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LÀM ĐỐI
04

TÁC
05

Cam kết hàng hóa luôn được bảo
quản, lưu trữ trong các kho lạnh đạt
tiêu chuẩn quốc tế để có thể lưu giữ
chất lượng tốt nhất.

LỢI ÍCH

Cam kết đặt lợi ích SỨC KHỎE của người
tiêu dùng lên hàng đầu.

NGUỒN HÀNG

Cam kết nguồn hàng luôn ổn định với giá
thành cạnh tranh nhất.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Xuất khẩu trái cây
Nhập khẩu và phân phối hàng Nhật
Dịch vụ oder hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam

XUẤT KHẨU TRÁI CÂY

ECO FRUITS lựa chọn những nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, Viet-Gap
với giá thành rất cạnh tranh cùng chất lượng hoàn hảo để xuất khẩu ra thị trường
quốc tế. Thị trường hiện nay Eco Fruits đang định hướng xuất khẩu là Hàn Quốc,
Trung Quốc, Mỹ , Châu Âu, Trung Đông ....

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HÀNG NHẬT
Hàng hóa của ECO FRUITS cung
cấp chủ yếu là hàng Nhật nội địa vốn
được coi là số 1 về chất lượng, an
toàn, thân thiện, được người tiêu
dùng đón nhận tích cực những năm
gần đây. Hiện tại, hàng Nhật đã và
đang phủ rộng trên thị trường do sự
yêu thích văn hóa Nhật của người
Việt Nam cũng như sự an tâm của
người Việt với các sản phẩm đến từ
đất nước mặt trời mọc.
Công ty ECO FRUITS sẽ cung cấp đa
dạng hàng hóa nội địa Nhật Bản,
bao gồm các nhóm hàng thực
phẩm, mỹ phẩm, hóa phẩm...

DỊCH VỤ ODER HÀNG HÓA TỪ NHẬT BẢN VỀ VIỆT NAM
ECO FRUITS cung cấp dịch vụ order hàng Nhật nhằm giúp quý khách sở hữu những
sản phẩm đến từ Nhật bản mà không cần có mặt trực tiếp tại đất nước hoa Anh đào.
Dịch vụ order hàng Nhật bao gồm việc mua hàng với đầy đủ hóa đơn và vận chuyển
hàng từ Nhật về Việt nam.

An toàn
Uy tín
Giá cước tối ưu
Bảo hiểm
Nhanh chóng
Hiệu quả
Hỗ trợ 24/7

SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC:

Năm 2020, Eco Fruits tự hào là nhà phân phối độc quyền
sản phẩm phô mai QBB Nhật Bản tại thị trường Việt Nam

“ Sản phẩm pho mai QBB đã xuất hiện trên hơn 100 hệ thống
siêu thị và đến với bữa ăn của hàng triệu gia đình Việt ”

Kênh phân phối
Hàng tiêu dùng nhanh FMCG
Đối với chúng tôi , kênh phân phối
hàng tiêu dùng nhanh FMCG là hoạt
động kinh doanh xương sống trong
suốt chặng đường phát triển vừa
qua. Với sứ mệnh cốt lõi đưa hàng
hóa chất lượng đến người tiêu dùng,
thu hẹp khoảng cách giữa thành thị
và nông thôn, chúng tôi tập trung
hầu hết nguồn lực để phát triển
mạng lưới phân phối từ những năm
đầu thành lập. Đến nay, so với các
đối thủ cùng lĩnh vực, chúng tôi đang
đứng trong top đầu các công ty
phân phối FMCG tại Việt Nam và
chính hệ thống này tạo nên giá trị
thương hiệu của công ty.

02 Quản lý kinh doanh miền (RSM)

Miền Bắc

16 Giám sát vùng (Supervisor)
118 Nhân viên bán hàng (Salesman)
58 Nhà phân phối (Distributors)
MIỀN BẮC

19.018 Điểm bán lẻ (Outlets)

01 Quản lý kinh doanh miền (RSM)
07 Giám sát vùng (Supervisor)

Miền
Trung

52 Nhân viên bán hàng (Salesman)
21 Nhà phân phối (Distributors)
7.800 Điểm bán lẻ (Outlets)
MIỀN TRUNG
01 Quản lý kinh doanh miền (RSM)
14 Giám sát vùng (Supervisor)
90 Nhân viên bán hàng (Salesman)
41 Nhà phân phối (Distributors)
13.200 Điểm bán lẻ (Outlets)

Miền Nam

MIỀN NAM

Tính đến năm 2020, Công ty Cổ phần XNK ECO FRUITS đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt với
120 nhà phân phối, 40.000 điểm bán trên phạm vi cả nước, hơn 2000 siêu thị, siêu thị mini, chuỗi cửa hàng
Mẹ và bé, chuỗi cửa hàng tiện lợi. Về lĩnh vực này, Công ty định hướng phát triển liên tục các điểm bán
với tốc độ trung bình 20.000 điểm mới/năm và phát triển mạng lưới đến mọi ngõ ngách thị trường

スーパー富分

LỜI CẢM ƠN

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, hơn ai hết,
chúng tôi hiểu rằng thành công của chúng tôi chính là dựa
trên nền tảng của sự chân thành và gần gũi, cộng tác đôi
bên cùng có lợi với các đại lý, nhà phân phối tại từng địa
phương.
Ý thức được tầm quan trọng đó, công ty đã không ngừng
xây dựng và phát triển mối quan hệ của mình với các đối tác,
đại lý, nhà phân phối và các điểm bán lẻ trong và ngoài
nước. Chúng tôi luôn quan tâm đến lợi ích cho nhà phân
phối, mong muốn đồng hành trong các hoạt động hỗ trợ
nhằm giúp nhà phân phối tăng lợi nhuận, không ngừng phát
triển uy tín trên địa bàn họ nhận phân phối trong suốt quá
trình đôi bên hợp tác kinh doanh.
Chúng tôi xin được dành tâm huyết để cung cấp dịch vụ và
hàng hóa chất lượng cao, phù hợp với thời đại nhằm tạo nên
một lối sống phong phú cho khách hàng.
Chúng tôi rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ
của quý vị!

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK ECO FRUITS

0988 999 360

FRUITS

Số 12/158 Tiến Thành - phường Dương Nội
quận Hà Đông - Hà Nội
www.Ecofr uits.com.vn

