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Chuyên cung cấp dịch vụ vận tải và
giao nhận hàng hóa quốc tế.
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SƠ LƯỢC

PHƯƠNG CHÂM

VỀ CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG
NEAT LOGISTICS CORP chuyên cung cấp
cước vận chuyển, thủ tục hải quan hàng
xuất, nhập tuyền Việt Nam đi các nước
Đông Bắc Á ( Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản...) với giá rẻ nhất và dịch vụ tốt
nhất.

Với trụ sở tại Hải Phòng và chi nhánh tại
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng
với mạng lưới đáng tin cậy của các đại
lý trên toàn thế giới, NEAT có thể xử lý
tất cả các loại hàng hóa có để đáp ứng
nhu cầu cao nhất của khách hàng; NEAT
đưa ra các dịch vụ tuyệt vời như một
nhà cung cấp đáng tin cậy để không chỉ
khách hàng mà còn bao gồm cả các đối
tác trên toàn thế giới hài lòng.

DỊCH VỤ TỐT

ĐÁNG TIN CẬY

Cung cấp các dịch vụ vận
chuyển, thủ tục hải quan với
chất lượng tốt nhất, đầy đủ
và chi tiết nhất.

Với hệ thống đại lý mạnh và
hợp đồng chặt chẽ, NEAT
giúp các doanh nghiệp an
tâm về vận chuyển và tập
trung vào các ngành nghề
kinh doanh chính của mình.

GIÁ RẺ

CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp đầy đủ các dịch
vụ vận chuyển, thủ tục hải
quan với giá cả phải chăng,
phù hợp với nhu cầu của
khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên
chuyên nghiệp cùng mạng
lưới đại lý đáng tin cậy,
NEAT có thể đáp ứng nhu
cầu cao nhất của khách
hàng.
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TẦM NHÌN
NEAT hướng đến việc cung cấp
giải pháp logistics toàn diện trong
quá trình hoạt động kinh doanh của
khách hàng nhằm tăng năng lực
cạnh tranh cho doanh nghiệp, đảm
bảo vận hành, tiết kiệm chi phí, nâng
cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Trở thành một công ty đa ngành về
logistics, vận tải và kho vận nhằm
đáp ứng tối đa tất cả các nhu cầu
của khách hàng một cách chuyên
nghiệp hơn.

SỨ MỆNH
- Hoàn thiện chuỗi cung ứng cung
cấp cho khách hàng giải pháp
logistics hiệu quả nhất với chất
lượng dịch vụ cạnh tranh trên thị
trường.
- Trở thành một công ty cung cấp
giải pháp logistics hàng đầu đáng
tin cậy của các doanh nghiệp, là tiền
đề hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp
trên con đường phát triển, mở rộng
và hội nhập với nền kinh tế thế giới.
- Phát triển đội ngũ nhân sự chuyên
nghiệp và trình độ tay nghề cao cho
ngành logistics.

CÁC DỊCH VỤ

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

NEAT xây dựng những gói dịch vụ
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách
hàng, bao gồm:
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường
biển
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường
không
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt
- Dịch vụ thủ tục hải quan
Với đội ngũ nhân viên giàu kinh
nghiệm và mạng llưới đại lý rộng lớn,
NEAT có thể theo dõi sát sao quá
trình vận chuyển hàng hóa và kịp
thời thông báo tới khách hàng.
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DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

ĐƯỜNG BIỂN

“ Với hệ thống đại lý mạnh cùng các
hợp đồng hợp tác chặt chẽ với các
Cảng, hãng tàu lớn với khả năng kết
nối nhuần nhuyễn NEAT cung cấp cho
khách hàng các dịch vụ vận chuyển
bằng đường biển đi các nước Đông
Bắc Á và ngược lại, giúp các doanh
nghiệp xuất nhập khẩu an tâm về vận
chuyển và tập trung vào công việc
kinh doanh chính của mình.”

Dịch vụ vận tải đường biển của NEAT cung ứng nhiều sự lựa
chọn vận tải cho khách hàng, gồm:
- Cung cấp cho khách hàng dịch vụ vận chuyển hàng xuất khẩu
và nhập khẩu bằng đường biển từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế
giới và ngược lại.
- Chất lượng dịch vụ được bảo đảm.
- Giá cạnh tranh và thời gian chuyển tải nhanh nhất, luôn gắn
với bảo
hiểm trách nhiệm người vận tải.
- Cung cấp dịch vụ hàng nhập từ các nước Đông Bắc Á về Việt
Nam.
- Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (Door to door services).
- Các dịch vụ hỗ trợ (Add – services).
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DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

ĐƯỜNG KHÔNG

Dịch vụ vận tải hàng không của NEAT
cung ứng nhiều sự lựa chọn vận tải cho
khách hàng, gồm:
- Vận tải hàng không hàng hóa xuất
nhập khẩu.
- Ðóng gói và bao bì hàng hoá.
- Giao nhận hàng từ nơi nhận đến nơi
giao cuối cùng.
- Thủ tục thông quan.
- Kho bãi và phân phối hàng hoá.

“NEAT thường xuyên
liên hệ chặt chẽ với các
hãng hàng không trên
thế giới để theo dõi lô
hàng của Quý khách.
Mạng lưới đại lý của
chúng tôi cũng sẽ xác
nhận tất cả các lô hàng
sau khi đã giao.”
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DỊCH VỤ
VẬN TẢI HÀNG HÓA

ĐƯỜNG SẮT
“NEAT còn chuyên tổ chức
vận tải bằng đường sắt. NEAT
cung ứng dịch vụ vận tải
đường sắt hàng gom theo lịch
trình nhất định, vận chuyển
nguyên toa xe, hàng không
nguyên toa.”
Dịch vụ vận tải đường sắt của NEAT cung ứng nhiều dịch vụ
cho khách hàng, gồm:
- Dịch vụ vận chuyển hàng theo hình thức LCL và FCL.
- Bốc xếp xắp hàng vào toa xe.
- Vận tải trọn gói.
- Vận chuyển bằng các toa tàu chuyên dụng phù hợp
với hàng rời và hàng siêu trường.
- Thủ tục hải quan.
- Lưu kho và phân phối hàng.
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Dịch vụ vận tải đường bộ địa phương của NEAT cung
ứng nhiều dịch vụ cho khách hàng, gồm:
- Bốc xếp và sắp đặt hàng.
- Giao nhận vận tải hàng trọn gói.
- Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và
hàng đặc biệt.
- Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.
- Vận chuyển hàng quá cảnh.
- Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái
nhập.
- Lưu kho và phân phối hàng hoá

DỊCH VỤ
VẬN TẢI HÀNG HÓA

ĐƯỜNG BỘ

“Vận tải đường bộ là phần
không thể tách rời khỏi dây
chuyền cung ứng dịch vụ
giao nhận kho vận khác.”
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Dịch vụ thủ tục hải quan của NEAT cung
ứng nhiều dịch vụ cho khách hàng, gồm:

DỊCH VỤ

THỦ TỤC
HẢI QUAN
“NEAT được phép của hải quan thay
mặt chủ hàng đứng tên trên tờ khai,
thực hiện thủ tục khai báo hải quan,
nộp thuế, giao nhận và vận chuyển
hàng hóa xuất nhập khẩu giúp
khách hàng đơn giản hóa trong các
thủ tục chứng từ phức tạp khi khai
báo hải quan và giao nhận hàng
hóa xuất nhập khẩu.”

- Lập tờ khai và hoàn thành thủ tục
khai báo hải quan.
- Hoàn thành các thủ tục tại cảng và
giao hàng/nhận hàng.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh. (Nếu
có)
- Đóng hàng/rút hàng tại cảng.
- Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
từ cảng hoặc sân bay đến khách hàng và
ngược lại.
- Giao nhận hàng hóa qua trung tâm
phân phối.
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TRỤ SỞ CHÍNH:

TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI:

Địa chỉ: Phòng 408, Khách sạn Việt Trung, số 667, phố Nguyễn
Bỉnh Khiêm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (+84)313 262 611 Fax : (+84)313 262 612
Email: info@neat.com.vn/
Website: http://neat.com.vn/

Địa chỉ: Phòng 1005, Tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh,
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (+84) 462 752 275
Fax : (+84) 462 752 275
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