
TẠI SAO NÊN CHỌN 
ABA COOLTRANS

DỊCH VỤ BAO GỒM:
Vận chuyển Bắc-Nam/ Nam-Bắc

Giao hàng đa điểm

Nhận hàng từ kho của khách hàng

Giao hàng tận nơi

Dịch vụ giá trị gia tăng khác

Bạn có nhu cầu về vận chuyện những đơn hàng nhỏ?
Cần nhà vận chuyển đáng tin cậy và chuyên nghiệp?
ABA Cooltrans là lựa chọn của Quý khách hàng!

(*) Chúng tôi sở hữu kho lạnh lớn nhất Hà Nội 
Tại TPHCM, chúng tôi có sử dụng kho của đối tác 
vận hành theo quy trình và sự giám sát của ABA.

DỊCH VỤ 
VẬN CHUYỂN ĐƠN HÀNG NHỎ

cooltrans

Trong vận chuyển thực phẩm nói riêng, các mặt hàng 
đông lạnh nói chung, ngoài việc bảo quản đúng nhiệt độ 
trong suốt quá trình vận chuyển, yếu tố thời gian vô cùng 
quan trọng để sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách 
nhanh nhất! Đó có phải là những yếu tố Quý khách hàng 
quan tâm?

Hiểu được được nhu cầu đó cùng với ý thức cao về nhu 
cầu được sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người tiêu 
dùng Việt, ABA Cooltrans mong muốn là đối tác của Quý 
khách hàng để đưa sản phẩm chất lượng nhất của Quý 
khách hàng tới tay người tiêu dùng qua dịch vụ vận 
chuyên đơn hàng nhỏ (LTL- Less than Truck Load) của 
chúng tôi.

ABA Cooltrans, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành 
cung ứng dịch vụ vận tải hàng đông lạnh, đã và đang phục 
vụ cho nhiều tổ chức hàng đầu có yêu cầu cao về chất 
lượng dịch vụ. Chúng tôi có đội xe lớn vận hành Bắc 
Nam, đội xe nhỏ phục vụ cho việc giao hàng tận nơi cũng 
như nhận hàng từ kho của khách hàng hoặc hệ thống kho 
lạnh(*). Điều này giúp cho chuỗi vận hành của chúng tôi 
khép kín, tối ưu hóa về thời gian cũng như đảm bảo được 
nhiệt độ được duy trì liên tục trong suốt hành trình từ kho 
của khách hàng đến người tiêu dùng.

Có kinh nghiệm về vận chuyển hàng đông 
lạnh
Có quy trình vận hành chặt chẽ, đảm bảo 
chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình 
vận chuyển
Đội xe hùng hậu và linh hoạt từ 1 tấn đến 
14 tấn
Xe hai ngăn phục vụ cho việc vận chuyển 
nhiều mặt hàng trên cùng một chuyến
Nhân viên giao nhận được tuyển chọn và 
đào tạo kỹ lưỡng



LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

Nhận booking Nhận booking Đến kho 
ABA Hà Nội

Khởi hành từ
TP.HCM

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

Nhận booking Nhận booking Quay về kho 
ABA TP.HCM

Khởi hành từ
Hà Nội

Từ TP.HCM

Từ Hà Nội

Kho 
khách hàng

Kho ABA Kho ABA
Giao hàng

Rớt điểm

Pick hàng Vận chuyển đường dài

Cửa hàng tiện lợi,
bách hoá, nhà hàng...

Siêu thị,
đại siêu thị

Nhà phân phối

Phòng kinh doanh :
Tel : (028) 3 920 8503 (Ext 123) - 0914 17 42 24 (Mr. Phuc)
Email : sales@aba.com.vn
Tel : (028) 3  920 8503 (Ext 112) 
0914 17 31 31 - 0906 75 68 75 (Ms.Xuyen)
Email : sales@aba.com.vn

Trụ sở :
Lầu 3, Tòa nhà Thanh Niên, 345/134 Trần Hưng Đạo, 
P.Cầu Kho, Q1, HCM
Tel: (028) 3 920 8503 - Fax: (028) 3  9 20 8507
Email: info@aba.com.vn - Website: www.aba.com.vn

Hà Nội :
Lô 39E, Khu công nghiệp  Quang 
Minh,Thị trấn Quang Minh, Huyện 
Mê Linh, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3 562 7954

Phòng kinh doanh:
Tel: 0914 17 56 01 (Ms. Tâm)
Email: sales@aba.com.vn

Đà Nẵng:
1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường Nam, 
Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phòng kinh doanh:
Tel: 0914 79 14 99 ( Ms Thảo)
Email: sales@aba.com.vn

(*)

* Lịch trình này có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng

* Lịch trình này có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng


