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DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Cùng đội xe lạnh và đội ngũ nhân viên giao nhận chuyên nghiệp?

ABA Cooltrans là nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tích hợp hàng đầu tại Việt Nam, kết hợp giữa vận chuyển và
kho lạnh nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh khép kín từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng.
Sở hữu hơn 130 xe lạnh với tải trọng từ 1 tấn đến 14 tấn, ABA Cooltrans là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đầu tại
Việt Nam

ABA Cooltrans là nhà cung cấp chuỗi cung ứng lạnh tích hợp hàng đầu tại Việt Nam

Vận chuyển đường dài (Bắc – Trung – Nam và ngược lại)
Vận chuyển nguyên chuyến
Vận chuyển hàng ghép lẻ (hàng Consol) – Phục vụ cho có khách hàng có đơn hàng nhỏ qua dịch vụ LTL (Less-Than-Truck
Load của ABA Cooltrans)
Phân phối đến người tiêu dùng (Last Mile Delivery)
Cung cấp giải pháp theo yêu cầu của khách hàng (Customized Solutions)
Các dịch vụ gia tăng (bốc xếp, kiểm dịch, trung chuyển hàng hóa)

Mỗi xe lạnh được trang bị thiết bị đo nhiệt độ, GPS. Các thiết bị này cho phép chúng tôi định vị trực tuyến đội xe, theo
dõi nhiệt độ liên tục trong suốt hành trình, đảm bảo cung cấp thông tin thực tế về hành trình của khách hàng.

Đội xe đa dạng về số lượng và chủng loại
Chuyên gia trong dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh
Cung cấp giải pháp theo nhu cầu khách hàng
Hệ thống định vị GPS và Log Tag cho phép theo dõi vị trí xe, hàng hóa và nhiệt độ
Xe hai ngăn, cho phép vận chuyển hai loại sản phẩm có nhiệt độ khác nhau
Phân phối chặn cuối tới người tiêu dùng
Đội ngũ nhân viên giao nhận được huấn luyện bài bản về nghiệp vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, lái xe phòng vệ, đảm
bảo hàng hóa được bảo quản đạt yêu cầu chất lượng tới người tiêu dùng.
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