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LĨNH VỰC KINH DOANH
Eco Fruits là công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng.
Với mục tiêu không ngừng phát triển, Eco Fruits luôn nỗ lực đa dạng hóa danh mục hoạt động kinh doanh, mong muốn hợp tác cùng phát triển với đối tác ở khắp tỉnh thành trên cả nước.

Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng Nhập khẩu và phân phối hàng Nhật nội địa 

Dịch vụ oder hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam
Xuất  khẩu trái cây

Bán lẻ thông qua các kênh TMĐT



GIỚI THIỆU VỀ PHO MAI QBB

   QBB là thương hiệu phô mai nổi tiếng tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới, thuộc quyền sở hữu của công ty Rokko Butter thành lập năm 1948. 

   Phomai QBB được sản xuất và nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, được làm từ 100% pho mát tươi và trái cây xay nhuyễn hoặc các loại hạt của Nhật, giàu canxi và lipid. 
   Nhờ quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu và dây chuyền sản xuất hiện đại, sản phẩm luôn giữ được hương vị tươi ngon, hấp dẫn khi sử dụng.



Pho mai vị vanilla Pho mai vị nho Pho mai các loại hạt dinh dưỡng Pho mai vị dâu, mâm xôi, việt quấtPho mai vị việt quất

Pho mai vị chanh vàng Pho mai vị xoài Pho mai vị táo đỏ Pho mai vị dâu Pho mai vị hạt dẻ
Tháng 3 -> 8 Tháng 3 -> 5 Tháng 9 -> 2 Tháng 12 -> 2 Tháng 9 -> 11

NHỮNG VỊ PHO MAI QBB HIỆN NAY

VỊ QUANH NĂM

VỊ THEO MÙA



   Năm 2020, Eco Fruits bắt đầu hoạt động kinh doanh phân phối dòng sản phẩm phô mai QBB. 
      Đến nay, Eco Fruits chính thức trở thành nhà phân phối chính hãng độc quyền tại Việt Nam.



Tất cả sản phẩm phô mai QBB đều được Eco Fruits nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật. 

Sản phẩm pho mai QBB chính hãng khi được phân phối đến tay người tiêu dùng đều có đầy đủ thông tin tem phụ từ Eco Fruits.



スーパー富分

HỆ THỐNG SIÊU THỊ

CHUỖI CỬA HÀNG MẸ BÉ

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần XNK ECO FRUITS đã phân phối sản phẩm đến hơn 200 hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng và hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc.
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RACT

Được đảm bảo nguồn hàng kinh doanh ổn định

Được hưởng các chính sách giá tốt nhất trực tiếp từ Eco Fruits

Được phân phối độc quyền sản phẩm pho mai QBB đã có thương hiệu tại Việt Nam và trên thế giới

Được hỗ trợ về đào tạo nhân sự, đào tạo sản phẩm và các hoạt động marketing từ Eco Fruits.

Được đảm bảo lợi ích tối đa về khu vực, địa bàn phân phối

Được thưởng đạt chỉ tiêu theo tháng, quý, năm

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ PHÂN PHỐI



STT  Hạng mục %  Ghi chú Thời gian 

1  Chiết khấu trực tiếp  3.0% 
 

 

Chiết khấu trực 
tiếp trên đơn 

hàng 

2  Hỗ trợ quản lý công nợ cho NPP 1.0% 
 

 

3  Hỗ trợ Vận chuyển đến điểm bán  1.0% 
 

4  Hỗ trợ tiền điện kho lạnh  1.0%  
 

5  Hỗ trợ hàng hỏng cho điểm bán  0.5%    

6  Hỗ trợ hàng mẫu cho điểm bán  0.5%    

7  Thưởng bán hàng  8.0% 
  

   TỔNG CHIẾT KHẤU 15.00%   
 

Chiết khấu trực tiếp vào đơn hàng nhập trước VAT

Áp dụng khi NPP đạt chỉ tiêu doanh số - VAT

NPP bắt buộc phải có kho lạnh bảo quản sản phẩm

Tính theo doanh số nhập hàng (trước VAT) từ Công ty của NPP
Áp dụng đối với doanh số bán hàng từ NPP đến điểm bán

Cấn trừ trên ĐH tháng tiếp theo

2. Thưởng Quý:  2% trên tổng doanh số bán của Quý và trong Quý không có tháng nào doanh số dưới 80%. Doanh số là doanh số trước VAT
3. Thưởng năm:  1% trên tổng doanh số năm, doanh số là doanh số trước VAT

1. Chính sách chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng hàng tháng:

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI



   Eco Fruits đảm bảo mỗi nhà phân phối sẽ phụ trách 1 khu vực nhất định, không để xảy ra tình trạng bán hàng sang thị trường của Nhà phần phối khác.
   Với những khu vực đã có Nhà phân phối, khi có khách hàng, đại lý liên hệ với Eco để nhập hàng, công ty sẽ chuyển lại thông tin cho Nhà phân phối phụ trách khu vực để làm việc.



Địa điểm Thuận tiện cho các loại xe tải có thể ra vào

Vị trí
Không đặt kho gần nơi nhạy cảm như nhà máy hóa chất, vật liệu dễ cháy 

nổ như: sơn, cồn, cây xăng/dầu/chất đốt khác

Diện tích

Đối với kho chứa Hàng lạnh: 

- Tương đương 5m3

- Duy trì dàn mát 24/24 đáp ứng về nhiệt độ theo quy định của Công Ty 

- Đảm bảo nhiệt độ 0°C đến 10°C

Thiết bị 
nhà kho

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy
- Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm

- Thiết bị hỗ trợ việc nâng đỡ, vận chuyển hàng hóa
- Hệ thống an ninh giám sát

- Các trang thiết bị cơ bản khác để hoạt động

Nhân sự

Giao  nhận

- 01 Người điều hành ( riêng cho Công Ty)
- 01 kế toán ( công nợ, kế toán máy).
- 01 thủ quỹ.

- 01 thủ kho và 01 phụ kho cho mỗi kho.

- Đảm bảo số xe giao hàng và số nhân viên giao nhận đủ về số lượng và chất lượng  

cho nhu cầu giao hàng 

- Có xe lạnh hoặc xe bảo ôn để đảm bảo nhiệt độ quy định đối với giao hàng lạnh

Kho bãi

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI



Bỉm Merries Sữa Meiji

Dầu hạt cải Ajinomoto Bột ngọt Ajinomoto Hạt nêm Youki Cốt hầm xương Hiroshi

Kẹo thạch Orihiro

Ngũ cốc CalbeeMỳ Mug

Trà sữa Kirin Coca Nhật Bánh kẹo Nhật

JAPAN

Hiện tại, ngoài sản phẩm độc quyền pho mai QBB, Eco Fruits còn nhập khẩu và phân phối nhiều sản phẩm, thương hiệu nội địa Nhật nổi tiếng khác như bỉm Merries, sữa Meiji, dầu ăn, bột ngọt Ajinomoto, ngũ cốc Calbee... đây là những sản phẩm rất được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và sử dụng trong những năm qua.

Với những sản phẩm trên, nhà phân phối có nhu cầu nhập hàng để bổ sung thêm hạng mục kinh doanh sẽ được Eco Fruits ưu tiên số lượng và chính sách giá tốt nhất.






