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Xuất Sắc Trong Các Dịch Vụ Thương Mại Toàn Cầu

Melenco là công ty thương mại với trụ sở chính tại Hồng Kông và với hơn 10 văn phòng
đặt tại các thị trường chính của chúng tôi như Châu Á, Châu Phi, Châu Âu và Mỹ, chuyên
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế.
Với lịch sử thành công hơn 10 năm của công ty, Melenco và các đối tác đã chứng minh
được sự an toàn và đáng tin cậy trong các hoạt động thương mại và cơ hội kinh doanh của
mình trong những nền kinh tế năng động nhất trên toàn thế giới.
Chúng tôi chú trọng thiết kế các cơ cấu kinh doanh đặc biệt dành riêng cho từng hoạt động
thương mại, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm tối ưu hóa chi phí, kiểm soát chất lượng
theo các tiêu chuẩn quốc tế, và thiết lập mối quan hệ tin cậy và liên kết trực tiếp giữa các
khách hàng của chúng tôi với các nhà sản xuất sản phẩm. Các dịch vụ của chúng tôi bao
gồm:
Thu mua | Thương mại | Phát triển kinh doanh | Hỗ trợ tài chính và Kinh doanh

Thu mua
Melenco hỗ trợ công ty của bạn tìm nguồn
cung ứng và mua từ các nhà sản xuất cạnh
tranh nhất tại Trung Quốc, Ấn Độ và Việt
Nam.
• Tìm nguồn cung ứng;
• Xác minh lai lịch của các đối tác thương mại
hiện tại và tiềm năng;
• Quản lý đấu thầu;
• Quản lý Logistics;
• Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
(QA/QC);
• Tham dự và đại diện tại hội chợ thương mại.
Là một phần trong các dịch vụ thu mua của
chúng tôi, Trung tâm hỗ trợ thu mua và cung
ứng Trung Quốc sẽ giúp đưa khách hàng đến
gần hơn với các nhà cung cấp của nước xuất
khẩu lớn nhất thế giới.
Trung tâm hỗ trợ thu mua và cung ứng
Trung Quốc (SPD)
Các dịch vụ toàn diện của chúng tôi về tìm

nguồn cung ứng, đấu thầu, kiểm soát chất lượng
và trao đổi thông tin cho phép các công ty quốc tế
thu mua tại Trung Quốc cảm thấy yên tâm hơn
khi giao dịch với các nhà cung cấp từ nước ngoài.
SPD chú trọng đến việc tiết kiệm thời gian và
tiền bạc của các khách hàng tiềm năng,
cũng như bảo đảm:
• Tránh các tổn thất lặp đi lặp lại do chất lượng
kém và quy cách đóng gói sản phẩm;
• Xác định lợi nhuận gia tăng bằng việc loại bỏ
các trung gian thương mại trong chuỗi cung
ứng. Bạn sẽ mua trực tiếp từ nhà máy.
• Tiết kiệm chi phí đầu tư cần thiết cho việc mở
văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc;
• Vượt qua các rào cản khác biệt về ngôn ngữ,
văn hóa hay múi giờ thường làm chậm trễ
các công việc ngoại thương.

Thương mại
Danh mục hàng hóa của Melenco có các
sản phẩm hàng đầu có thể thu mua ngay lập tức,
được cung cấp từ các nhà sản xuất đáng tin cậy
tại các thị trường cung cấp hàng đầu thế giới.
Quy mô toàn cầu của chúng tôi, đạt được từ
việc đặt văn phòng tại các thị trường chính của
Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu, cho
phép thiết lập các cơ hội giao dịch chéo ngay
trong mạng lưới kinh doanh của mình.

Liên hệ văn phòng hoặc đại diện địa phương
của Melenco để có thêm thông tin về các cơ
hội kinh doanh hiện tại mà bạn có thể quan
tâm.

Các đối tác tiềm năng:
• Các công ty đã hợp tác thương mại với Trung Quốc
và/hoặc Ấn Độ có nhu cầu quản lý nguồn cung ứng và
quản lý các hoạt động thương mại của mình ở nước ngoài.
• Các công ty đang tìm kiếm cơ hội thương mại tại các
thị trường mới, tìm kiềm nguồn cung ứng tốt hơn về giá cả và
chất lượng, sản phẩm mới, nhà cung cấp mới, vá khách hàng.
• Các nhà cung cấp dịch vụ tại thị trường nội địa với tiêu chuẩn
chất lương cao.

Phát triển kinh doanh
Sư hiện diện của Melenco như một đối tác
lý tưởng giúp các nhà sản xuất và nhà đầu tư
thực hiện hoạt động kinh doanh tại các thị
trường được lựa chọn, vạch ra các chiến lược
phát triển, xác định và bảo đảm các kênh phân
phối, các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ tiềm
năng nhằm xác lập một chuỗi cung ứng quốc tế
hữu ích và tin cậy.

• Xác định các đối thủ cạnh tranh chủ chốt;

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ
tư vấn Doanh nghiệp – Doanh nghiệp (B2B)
đối với những công ty đang tìm kiếm cơ hội
gia nhập và các kênh phân phối tại các thị
trường được lựa chọn trong mạng lưới của
chúng tôi, bao gồm các dịch vụ sau:
• Nghiên cứu thị trường theo yêu cầu;

• Quản lý các quy trình chủ chốt và trao đổi
với các bên liên quan.

• Xác định, liên hệ và thiết lập các mối
quan hệ thương mại với các bên mua,
đại lý, kênh phân phối và/hoặc
nhà cung cấp dịch vụ;
• Phát triển các chiến lược thâm nhập thị
trường và tăng trưởng;

• Phân tích các yếu tố bất định và hạn chế trong
chuỗi cung ứng, bao gồm các giấy phép,
các quy định pháp luật và thuế;

Hỗ trợ tài chính và kinh doanh
Melenco cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính
và đầu tư nhằm tạo ra cho công ty của các
khách hàng một nền tảng minh bạch cho các
hoạt động thương mại và đặt nền móng cơ bản
cho việc đưa ra các quyết định kinh doanh
chắc chắn về các khoản đầu tư và hoạt động
thương mại trên toàn cầu.

Chúng tôi có đội ngũ các chuyên gia trong
ngành với kỹ năng vượt trội để hỗ trợ
khách hàng trong mọi quá trình pháp lý,
tài chính, và quản trị.
Các dịch vụ thuê ngoài của chúng tôi mang đến
sự linh hoạt cần thiết để giảm thiểu thời gian
tiếp cận thị trường qua nhiều cấp có thẩm quyền.
Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để
giảm bớt cho khách hàng khỏi những công
việc tốn thời gian,để họ có thể tập trung thời
gian, năng lực và nguồn lực cho các hoạt
động đem lại nhiều giá trị hơn.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Hồng Kông
Rooms 2019-20, 20th Floor
Lee Garden Three, 1 Sunning Road
Causeway Bay
Hong Kong
Tel.: +852 3769 6382
Fax: +852 3769 6056
Email: hongkong@melenco.com

Tây Ban Nha
Plaça D'Ausiàs March, 1
pl. 4º of. 5ª
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spain
Tel.: +34 931 740 504
Fax: +34 935 325 599
Email: spain@melenco.com

Uruguay
Edificio First Tower, Piso 4
26 de Marzo 3438
C.P. 11300 Montevideo
Uruguay
Tel.: +598 2628 7382
Fax: +598 2622 4073
Email:
uruguay@melenco.com

Curaçao
Hato Airport Free Zone
Unit D.37
Curaçao
Tel.: +599 (9) 434 3697
Fax: +599 (9) 434 3533
Email: curacao@melenco.com

Trung Quốc
Room 805 Jin Zhong Building
680 Zhaojiabang Road
Xuhui District
Shanghai 200031
People’s Republic of China
Tel.: +86 (0) 21 5386 5169
Fax: +86 (0) 21 6340 4985
Email:china@melenco.com

Nam Phi
Offices on 13th floor
Triangle House
Riebeek Street
Cape Town
South Africa
Tel.: +27 (0) 21 418 5533
Fax: +27 (0) 86 646 7610
Email: southafrica@melenco.com

Các nướ c Ả Rập Thống Nhất
PO BOX 31291
Al-Jazeera, Al Hamra
Ras Al Khaimah
Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 559 5715
Fax: +971 4 424 8556
Email:contact@melenco.com

Việt Nam
Room 621, Level 6
Me Linh Point Tower
2 Ngo Duc Ke Street, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: +84 (8) 3520 2907
Fax: +84 (8) 3823 7850
Email: vietnam@melenco.com

Panama
Boulevard Costa Del Este
Edificio PH Financial Park
Piso 17 - Oficina 1711
Ciudad de Panama
Panama
Tel.: +507 310 0999
Email: panama@melenco.com

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này của Melenco Hong Kong Ltd (Sau đây gọi là “Melenco”) nhằm mục đích cung
cấp thông tin chung và không hướng đến bất cứ yêu cầu cụ thể nào của bạn.
© Melenco Hong Kong .Ltd. Không phần nào của tài liệu này được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý
bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền. Bản quyền đã được bảo hộ.
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