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THƯ NGỎ 
 

  Kính gửi:  Quý Doanh Nghiệp/Quý khách hàng, 
    Hiệp hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hanoi ( HBA) 
 

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt ñẹp tới Quý công ty và xin cảm ơn sự quan tâm của 
Quý công ty ñến dịch vụ của Bee Logistics Corp  chúng tôi. 

 

Bee Logistics Corp là một trong số ít những nhà cung ứng dịch vụ giao nhận và kho vận quốc 
tế ñược Hãng bảo hiểm Chartis của Mỹ bảo hiểm mọi trách nhiệm bao gồm từ dịch vụ vận tải 
biển, vận tải hàng không, vận tải ñường bộ và ña phương thức, dịch vụ làm thủ tục thông 
quan hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục quá cảnh hàng hóa và các dịch vụ giao nhận vận tải 
liên quan khác. 

 

ðể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp về vận chuyển hàng hóa xuất nhập 
khẩu, Bee Logistics Corp ñã thiết lập và phát triển ñược hệ thống mạng lưới ñại lý chuyên 
nghiệp, uy tín rộng khắp trên phạm vi toàn cầu với dịch vụ tốt và giá cả cạnh tranh. Chúng tôi 
luôn tự hào vì ñược ñánh giá là một thành viên năng ñộng của tổ chức World Cargo Alliance 
(WCA), hiệp hội có số lượng thành viên lớn nhất thế giới về ngành giao nhận và logistics. 

 

Nhờ ñó, chúng tôi có thể cung cấp mọi dịch vụ vận tải quốc tế liên quan ñến hàng xuất khẩu 
từ Việt Nam và Campuchia ñi các nước. Chúng tôi có thể nhận và chuyển hàng từ bất kỳ một 
ñịa ñiểm nào trong lãnh thổ Việt Nam tới bất kỳ một ñịa ñiểm nào trên thế giới trong trường 
hợp Quý công ty bán hàng theo ñiều kiện CFR, CIF, CIP, DDU hay DDP hoặc trong trường 
hợp Quý công ty ñược quyền / ủy quyền chọn lựa hãng vận tải quốc tế. 

  

ðồng thời, về nhập khẩu, chúng tôi cũng sẵn sàng nhận hàng và chuyển về Việt Nam cho 
Quý công ty từ bất kỳ một ñịa ñiểm nào trên thế giới khi Quý công ty mua hàng theo ñiều 
kiện EXW, FCA và FOB hay với bất kỳ phương thức nào mà Quý công ty ñược quyền / ủy 
quyền lựa chọn dịch vụ vận chuyển quốc tế. 

 

ðặc biệt, chúng tôi có thế mạnh về dịch vụ gom hàng lẻ (LCL) từ Việt Nam ñi nước ngoài và 
ngược lại khi Quý công ty có nhu cầu xuất / nhập các lô hàng với khối lượng hàng hóa chưa 
ñủ lớn ñể gửi nguyên container. 
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Với dịch vụ và ñội ngũ nhân viên bán hàng, giao nhận chuyên nghiệp, tuân thủ chặt chẽ quy 
trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do BSI UK tư vấn và chứng nhận, Bee Logistics 
Corp luôn hướng ñến mục tiêu ñem ñến khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất với phương châm 
chu ñáo, nhanh chóng, thuận tiện và giảm tối ña các chi phí. 

 

Qua thư này, chúng tôi bày tỏ mong muốn ñược hợp tác với Quý công ty trong thời gian tới. 
Nhiệm vụ của chúng tôi là góp phần ñem lại sự thành công trong kinh doanh của Quý công 
ty. 

ðể biết thêm về dịch vụ và công ty chúng tôi, cũng như yêu cầu của Qúy khách về báo giá 
dịch vụ. Xin vui lòng liên hệ với tôi theo số ñiện thoại và email bên dưới. 

 

Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty và mong nhận ñược sự hợp 
tác quý báu từ phía Quý công ty. 
 
Trân trọng kính chào, 
 

Thks & b.rgds,  

Tran Dang Nam(Victor Tran) 

Director 
============================================================  

BEE LOGISTICS CORPORATION  -HANOI OFFICE 

Add: 6th Floor, Hanoi Group building, 442 Doi Can str., Ba Dinh Dist,  

Hanoi, Vietnam 

TEL: 84 4 37623748 

FAX: 84 4 37623750 

Handphone: 84 903 285313  
Email: <victor@beelogistics.com> or nam.beelogistics@gmail.com 
Website: http://www.beelogistics.com  

Yahoo ID: namfreight 

Skype ID: victor.beelogistics 

  

Offices in Hochiminh, Haiphong, Hanoi, Danang, Cambodia 

 Overseas offices in Myanmar, Thailand 
 

Subsidiary :  DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORPORATION 

Chứng nhận ISO 9001:2008 cấp bởi BSI UK  
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Các ñiều khoản, ñiều kiện giao dịch của chúng tôi tuân theo ðiều Kiện Kinh Doanh chuẩn 
của VIFFAS. Nội dung sẽ ñược cung cấp khi có yêu cầu hoặc có thể ñược tải từ 
http://www.vla.info.vn 


