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Công ty Cổ Phần iChiba Việt Nam là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần
iChiba có trụ sở chính tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 2018.
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh
nghiệm và hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt được tạo ra từ
những chuyên gia hàng đầu Việt Nam. iChiba Việt Nam đã sớm định vị
thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và Quốc tế. iChiba tự hào là
đơn vị tiên phong ứng dụng Công nghệ thông tin vào lĩnh vực hậu cần
(E-logistics), thương mại điện tử (E-commerce).
Với sứ mệnh trở thành cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa người tiêu dùng với
hàng hóa trên toàn Thế Giới. iChiba đã tạo ra một hệ sinh thái mua hàng
xuyên biên giới toàn diện và hiện đại bao gồm: Trang thương mại điện tử mua
hàng xuyên biên giới, ứng dụng theo dõi vận đơn trên thiết bị di động và hậu
cần thương mại điện tử (E-Logistics) bao gồm: chuỗi cung ứng, hệ thống vận
tại, hệ thống kho vận điện tử (E-warehouse) ứng dụng công nghệ thống tin tự
động xử lý hàng hóa.
Trên cở sở nền tảng trên iChiba tin rằng mình xứng đáng trở thành đối tác,
khách hàng đáng tin cậy của bạn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019
Giám đốc

Lê Văn Chiến
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Giới thiệu

iChiba là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử & logistics
toàn cầu. Được thành lập năm 2018 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Chúng
tôi tập trung vào chuỗi dịch vụ thông qua việc xây dựng một mạng lưới mua
hàng xuyên biên giới, giao nhận vận chuyển, hậu cần kho vận và giải pháp
kinh doanh E-logistics, …
iChiba tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam. Các sản phẩm như: sàn TMĐT
iChibajp.com; iChiba Express App; … Chúng tôi tạo ra một trải nghiệm mới,
đơn giản và nhanh chóng cho khách hàng. Không đơn thuần chỉ là “Click to
buy”, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều tính năng mua hàng mới giúp người
dùng có những trải nghiệm thú vị hơn như: Đấu giá online, săn hàng phút
chót, mua hàng mặc cả … Ichiba xứng đáng trở thành người bạn đồng
hành đáng tin cậy của bạn.
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TẦM NHÌN
iChiba từng bước thực hiện mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong đem đến
các giải pháp mua hàng xuyên biên giới & logistics toàn cầu tích hợp
công nghệ số 4.0 hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Trở thành đối tác mua hàng & vận chuyển

iChiba luôn luôn cải cách, tái định hình và

chiến lược, tin cậy của khách hàng nhờ khả

tinh giản quá trình mua sắm, logistics trong

năng cung ứng giải pháp nghiệp vụ ứng

thời đại công nghệ 4.0 giúp người Việt tiếp

dụng công nghệ hiện đại, chính thống, đơn

cận những nguồn hàng hóa chất lượng,

giản, thuận tiện và tiết kiệm cho khách hàng.

nhanh chóng, an toàn với chi phí tiết kiệm
nhất từ quốc tế..

Tận tâm vì khách hàng:

Tốc độ:

Đặt khách hàng là trung tâm của mọi hành

Nhanh chóng, đúng hẹn trong mọi quy trình

động, lấy sự hài lòng của khách hàng là
thước đo cho sự thành công
đúng những gì đã hứa

Cải tiến đổi mới:

Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi

Chúng tôi cung cấp nền tảng mua hàng

Luôn thử nghiệm để trở thành người dẫn đầu

trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội phát

xuyên biên giới (Cross-Border E-Commerce)

cung ứng khả năng mua hàng vượt qua mọi

triển, thăng tiến, sáng tạo và tích lũy, gia tăng

cùng các giải pháp E-Logistics hiện đại hỗ trợ

biên giới.

giá trị cá nhân.

các cá nhân doanh nghiệp Việt xuất nhập

Trở thành cầu nối giúp người tiêu dùng tại
Việt Nam sở hữu những hàng hóa & dịch vụ

Minh bạch:
Rõ ràng công khai tài chính giữa chúng tôi và
khách hàng.

Uy tín trách nhiệm:
Cam kết thực hiện đúng những gì đã hứa

khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam và
ngược lại.

hấp dẫn, nguồn gốc rõ ràng và chất lượng
xứng tầm Quốc tế.
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Tư cách
pháp nhân
Công ty cổ phần iChiba được thành lập hợp
pháp, cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Có tài sản
độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu
trách nhiệm bằng tài sản đó.

Trung tâm CSKH Việt Nam:
Số 20, Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh,
Hà Nội, Việt Nam.
1900 988 950
Sales@ichiba.vn
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức trụ sở chính tại Nhật Nản

BAN ĐIỀU HÀNH & KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Dịch vụ khách hàng
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Trung tâm khai thác
& giao nhận hàng

Sơ đồ tổ chức Trung tâm CSKH tại Việt Nam

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh
& CSKH

Phòng công nghệ

Phòng Marketing

We always smile!!!
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Lĩnh vực
hoạt động

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
XUYÊN BIÊN GIỚI
(E-COMMERCE)

ichibajp.com

Chúng tôi luôn lỗ lực sáng tạo,
nghiên cứu nhằm mang đến
những trải nghiệm mua hàng tốt
nhất cho người dùng, biến sàn
thương mại điện tử của chúng
tôi thành một nơi giải trí đích
thực. Không đơn thuần chỉ là
“Click to buy”, chúng tôi đã xây
dựng rất nhiều tính năng mua
hàng mới giúp người dùng có
những trải nghiệm thú vị hơn
như: Đấu giá online, săn hàng
phút chót, mua hàng mặc cả …

Cung cấp dịch vụ đấu giá và mua hộ hàng Nhật
Bản thông qua sàn TMĐT iChibajp.com
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MUA HỘ HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Cung ứng giải pháp mua hộ hàng tại hàng ngàn website mua sắm online trên toàn cầu như:
Amazon, Rakuten, Y! Auction, Y! Shopping, Mercari, Zara, H&M, Uniqlo, …

Rakuten

Amazon

Trang thương mại điện tử
lớn nhất tại Nhật Bản

Trang thương mại điện tử
hàng đầu thế giới

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Trang thương mại điện tử,
đấu giá hàng hóa Online

Trang mua hàng online khổng lồ
tại Nhật Bản

Mercari
Trang thương mại điện tử
mua hàng mặc cả Nhật Bản
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Chuyên phát nhanh
quốc tế

Chuỗi cung ứng,
kho vận & hậu cần

Dịch vụ ủy thác xuất,
nhập khẩu

Giải pháp công nghệ
E-Logistics

Vận chuyển hàng hóa bằng đường
hàng không hai chiều từ hơn 50+ quốc
gia trên thế giới về Việt Nam và ngược
lại với tần suất bay cao. Cùng với ứng
dụng iChiba Express tiện lợi, giúp bạn
dễ dàng theo dõi vận đơn ngay trên
thiết bị di động của mình.

Dịch vụ logistics là hoạt động thương
mại, theo đó doanh nghiệp, tổ chức sử
dụng dịch vụ cung ứng, kho vận và hậu
cần của iChiba như: thuê kho, lưu kho,
giao nhận hàng, … tại Việt Nam và hệ
thống kho bãi của chúng tôi tại nước
ngoài.

Thực hiện nghiệp vụ các dịch vụ ủy
thác xuất nhập khẩu cho doanh
nghiệp nước ngoài muốn xuất khẩu
hàng hóa vàoViệt Nam và doanh
nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa ra
nước ngoài.

Đem đến các giải pháp công nghệ
thông tin; chuỗi cung ứng; đào tạo
nghiệp vụ cho các doanh nghiệp Việt
Nam trong hoạt động logistics.
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Năng lực
hệ thống

ichibajp.com

HỆ THỐNG VẬN TẢI
Ngoài hệ thống vẫn tải chuyên dụng của iChiba, chúng tôi còn hợp tác với
các đơn vị vận tải hàng đầu tại Việt Nam như: Ems, Viettel Post, Pcs Post,…
giao nhận hàng hóa tới khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam.

CHUỖI CUNG ỨNG,
KHO VẬN
Ngoài sở hữu hệ thống kho vận với diện tích rộng lớn tại cả Nhật Bản và
Việt Nam. Chúng tôi còn có một mạng lưới kho vận khổng lồ từ phía đối
tác của iChiba.
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HỆ THỐNG ERP QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN
Chúng tôi ừng dụng các giải pháp CNTT phù hợp nhất, giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao
hiệu quả quản lý và điều hành. Các sản phẩm của iChiba giúp doanh nghiệp tự động hóa các
quy trình quản lý, giải quyết từng bài toán riêng lẻ hoặc tổng thể của từng công việc đặc thù,
nâng cao hiệu quả kinh doanh.
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Thương mại điện tử xuyên biên giới
Cross Border E-Commerce

Quản lý quan hệ khách hàng CRM
Customer Relationship Management

Quản lý tiếp thị
Marketing Management

Quản lý bán hàng
Sales Management

Quản lý mua hàng
Purchase Management

Quản lý tài chính kế toán
Financial and Accounting Management

Quản lý nhân sự
HRM - Human Resource Management

Quản lý kho hàng
WMS - Warehouse Management System

We always smile!!!
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Thương mại điện tử xuyên biên giới

Quản lý bán hàng

Cross Border E-commerce

Sales Management

Truy cập trên mọi thiết bị
Kết nối hàng 100++ website mua sắm
Ứng dụng AI tìm kiếm và gợi ý sản phẩm
Đặt hàng online
Đấu giá sản phẩm
Quản lý khuyến mãi
Thanh toán trực tuyến
Quản lý đơn hàng
Theo dõi giao hàng
Báo cáo mua hàng

Quản lý khách hàng
Quản lý sản phẩm
Quản lý báo giá
Quản lý đơn hàng
Quản lý hợp đồng bán hàng
Quản lý hoá đơn
Theo dõi thanh toán
Quản lý giao hàng
Báo cáo bán hàng

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Quản lý mua hàng

Customer Relationshop Management

Purchase Management

Quản lý thông tin khách hàng
Phân nhóm khách khàng
Quản lý cuộc gọi
Quản lý hỗ trợ khách hàng
Quản lý và xử lý khiếu nại
Phân tích cơ hội bán hàng
Phân tích khách hàng tiềm năng
Báo cáo

Báo cáo bán hàng
Phân loại đơn mua hàng
Quản lý đơn mua hàng
Quản lý chi phí mua hàng
Quản lý nhận hàng
Báo cáo mua hàng

Quản lý nhân sự
HRM - Human Resource Management
Quản lý hồ sơn nhân viên
Quản lý hợp đồng lao động
Quản lý ca làm việc
Quản lý tuyển dụng
Quản lý ứng viên
Quản lý ngày phép
Đánh giá nhân viên
Quản lý ngày công
Quản lý chi phí nhân viên
Quản lý tiền lương
Quản lý chương trình thi đua
Báo cáo

Quản lý kho hàng
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Quản lý tiếp thị

Quản lý tài chính kế toán

Marketing Management

Financial & Accounting Management

Quản lý danh sách gửi thư
Quản lý bộ thư mẫu
Quản lý chiến dịch tiếp thị
Gửi thư số lượng lớn
Thống kê khách hàng mở email
Thống kê click vào link trên email
Báo cáo

Kết nối các hệ thống điều hành
Kế toán vốn bằng tiền
Kế toán bán hàng
Kế toán mua hàng
Kế toán kho
Kế toán tài sản
Kế toán lương
Kế toán tổng hợp
Phân tích tài chính
Báo cáo thống kê

We always smile!!!

WMS - Warehouse Management System
Quản lý nhập - xuất - tồn kho
Quản lý thông tin gói hàng
Quản lý vị trí hàng trong kho
Phân loại hàng
Quản lý nguồn gốc hàng
Quản lý hình ảnh gói hàng
Định tuyến điều chuyển hàng hoá
Quản lý điều chuyển nội bộ
Quản lý dịch vụ khai thác hàng
Tính chi phí khai thác
Kết nối các dịch vụ giao hàng
Báo cáo thống kê

We always smile!!!
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ỨNG DỤNG
ICHIBA EXPRESS
Ngoài sở hữu hệ thống kho vận với
diện tích rộng lớn tại cả Nhật Bản
và Việt Nam. Chúng tôi còn có một
mạng lưới kho vận khổng lồ từ phía
đối tác của iChiba.

Quản lý vận đơn ngay trên
thiết bị di động.

Tạo đơn vận tiện lợi, dễ
dàng liệt kê hàng hóa.

Theo dõi đơn vận mọi lúc,
mọi nơi.

Ước tính giá cuối, lữu mẫu
vận đơn, lưu tin giao dịch.
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MÁY SCAN HÀNG HÓA
& CÂN ĐIỂN TỬ TỰ ĐỘNG
Thiết bị scan mã vạch và cân điện tử tự động giúp công
việc kiểm tra hàng hóa diễn ra nhanh hơn, giảm thiểu sai
sót, góp phần đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

GOM LẸ BAY NHANH
Với sản lượng vận chuyển lớn giúp ichiba gom hàng
nhanh chóng, đủ sản lượng bay. Đảm bảo hàng hóa của
khách hàng khi về kho ichiba sẽ được bay trong ngày.
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Khách hàng
& đối tác

iChiba trong quá trình phát triển đã thiết lập và duy trì mối quan hệ
vững chắc với một số lượng lớn đối tác và khách hàng ở khắp nơi trên
Thế Giới. Sự phát triển mạnh mẽ của iChiba đạt được là nhờ vào chất
lượng sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ mà công ty cam kết mang lại
cho khách hàng. Cho đến nay, công ty iChiba đã nhận được sự hỗ trợ
và hợp tác lâu dài từ nhiều đối tác và khách hàng.
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We always smile!!!

We always smile!!!
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iChiba Joint Stock Company

05

ichibajp.com

Hoạt động
Thường niên

27

We always smile!!!

