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About DACO Logistics:

Founded in 2007, DACO Logistics was joined by many experts with long experience from many leading 
logistics companies in Vietnam.

Many years of experience in transportation and international freight, has helped us master delivery, 
tracking the status of goods via Track & Trace system globally, understanding warehousing, packaging, 
packing, shipping by air, sea and road, as well as shipping agents… We can closely monitor the 
operation of the shipment and provide timely information to customers about the status of their cargoes.

DACO Logistics has licence to clear customs on behalf of the owner’s name, declaring and 
implementing of customs declaration, tax payment, delivery and transportation of imported goods.

DACO Logistics được thành lập năm 2007 và là công ty quy tụ 
được nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đã từng làm việc ở các 
công ty hàng đầu trong ngành logistics của Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong vận chuyển và giao nhận 
hàng hóa quốc tế đã giúp DACO Logistics làm chủ các kỹ thuật 
giao nhận, theo dõi tình trạng hàng hóa qua hệ thống Track & 
Trace trên toàn cầu, am hiểu hoạt động kho bãi, đóng kiện, 
đóng gói, vận chuyển bằng đường không, đường biển và đường 
bộ, đại lý tàu biển... DACO Logistics có thể theo dõi sát sao quá 
trình vận hành của chuyến hàng và thông tin kịp thời đến khách 
hàng về tình trạng vận chuyển.

DACO Logistics có giấy phép của Tổng cục 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 một cách chuyên nghiệp.

DACO Logistics:
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Người sáng lập:

DACO Logistics 
founder:

Người sáng lập
Tran Huy Hien – founder of the company DACO 
Logistics has over 40 years experience in the logistics 
industry in Vietnam. He has experienced all the early 
stages of development in Vietnam logistics industry 
and understands the connection between the 
activities of global shipping operations to logistics, 
warehousing, distribution center in Vietnam.

As a member of the Board, the Executive Board in a 
large logistics company, he has extensive experience 
in management as well as relations with the authorities 
to ensure that logistics processes operate effectively.

He has experienced working with several major clients, 
who are multinational companies. He understands the 
needs and demands of international standards in 
order to best serve different needs of each client.

He was a Member of the Executive Committee of 
Vietnam Logistics Business Association (VLA) from 2005 
to 2013. He was Secretary General of VLA from 2005 to 
2015. He is always at the forefront, connecting 
activities among enterprises in logistics industry.

His interest has been always: “The greatest joy in 
working is to see the growth of the Customer, the 
growth of the company and maturity of the staffs”.

Ông Trần Huy Hiền – Người sáng lập Công ty DACO 
Logistics có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành 
logistics tại Việt Nam. Ông đã trải qua tất cả các giai 
đoạn phát triển trong ngành logistics Việt Nam và hiểu 
rõ từ các hoạt động kết nối vận chuyển toàn cầu cho 
đến các hoạt động giao nhận, kho bãi, trung tâm phân 
phối tại Việt Nam.

Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành một 
doanh nghiệp lớn trong ngành, Ông có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác quản lý cũng như quan hệ với 
các cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo quy trình 
logistics vận hành một cách hiệu quả.

Ông từng trải nghiệm với nhiều khách hàng lớn là 
các công ty đa quốc gia nên hiểu rõ nhu cầu cũng 
như những đòi hỏi khắt khe theo chuẩn mực quốc 
tế để có thể phục vụ tốt nhất từng nhu cầu khác 
biệt của khách hàng.

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp Hội Doanh 
Nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) từ 2005 - 2013. 
Đồng thời là Tổng thư ký VLA 2005 - 2015. Ông là 
người luôn đi đầu trong các hoạt động kết nối các 
doanh nghiệp trong ngành logistics.

Ông luôn tâm niệm rằng “Niềm vui lớn nhất trong 
công việc là tận mắt nhìn thấy sự lớn mạnh của 
Khách hàng, sự phát triển của Công ty và sự trưởng 
thành của Nhân viên.”

Mr. Tran Huy Hien
Founder of DACO Logistics 

Vision:
Become one of the leading companies in 
the logistics industry in Vietnam by 
providing to our customers a qualified 
logistics experience not rivaled elsewhere.

Mission:
We adhere to the international standard 
of logistics services to provide our clients 
the same quality of services they expect 
globally.

Training and coaching staffs to obtain 
experience in international freight 
forwarding.

We provide economic activities to our 
community to help it develop and 
become a better place.

Vision – Mision:

Tầm nhìn:
Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong 
ngành logistics tại Việt Nam mang đến cho khách hàng các 
chuẩn mực quốc tế về dịch vụ logistics.

Sứ mạng:

Cung cấp dịch vụ logistics với chuẩn mực quốc tế 
nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa nhu cầu vận 
chuyển và hoạt động logistics.

Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên có kinh 
nghiệm trong công tác kết nối giao nhận vận tải 
quốc tế.

Thông qua phát triển công ty để đóng góp, xây dựng 
và phát triển cộng đồng.

Tầm nhìn – Sứ mạng:
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Milestones:
Quá trình phát triển:

2017

2015

2011

2007

10 years of experiences
10 năm kinh nghiệm

Establish DACO Logistics office in Hai Phong
Establish DACO Logistics office in Da Nang

Top 20 Vietnam Logistics Provider

  Thành lập Văn phòng Hải Phòng
    Thành lập Văn phòng Đà Nẵng

Top 20 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam

Member of IATA

Hội viên IATA

DACO Logistics was established

DACO Logistics được thành lập

Establish DACO Logistics office in Binh Duong
Member of CLN

Thành lập Văn phòng Bình Dương
Hội viên Combine Logistics Network

Establish DACO Logistics office in Ha Noi
Member of FIATA

Thành lập Văn phòng Hà Nội
Hội viên FIATA

2013

2010

2019Excellent Brand 
Typical leader of the integration period 2019

Giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc
Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ hội nhập 2019

Providing international 
standard services.

Dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.
By closely co-operate with ours 
customers, we put their benefits and 
interest above our own benefits.

Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trên cơ sở lợi ích 
của khách hàng là lợi ích của DACO Logistics.

Our staffs are experienced and 
well-trained.

Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và am hiểu hoạt 
động ngành logistics.

Developing logistics solution to 
tailor each customer request.

Xây dựng giải pháp logistics phù hợp với 
từng khách hàng.

DACO Logistics commitment:
Cam kết của DACO Logistics:
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Member of:
Các hiệp hội tham gia:

International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA).

FIATA, a non-governmental organisation, represents today an industry 
covering approximately 40,000 forwarding and logistics firms, also known as 
the "Architects of Transport", employing around 8 - 10 million people in 150 
countries.

Liên đoàn các Hiệp hội  giao nhận vận chuyển.

FIATA, một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho ngành công nghiệp bao gồm khoảng 40.000 công ty 
giao nhận và hậu cần, còn được gọi là "kiến trúc sư của ngành vận tải", với khoảng 8-10 triệu lao động 
ở 150 quốc gia.

The International Air Transport Association (IATA) is the trade association for 
the world’s airlines, representing some 265 airlines or 83% of total air traffic.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) là hiệp hội thương mại cho các hãng hàng không trên thế 
giới và các công ty vận chuyển, đại diện cho 265 hãng hàng không với 83% tổng lưu lượng vận chuyển 
hàng không.
 

Vietnam Logistics Business Association (VLA) with over 300 member in Vietnam.

Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam với hơn 300 thành viên.

CLN is a global network of 300 independent international forwarders with 
global focus and local solutions.

Mạng lưới liên kết quốc tế với hơn 300 doanh nghiệp hậu cần tập trung vào các giải pháp toàn cầu và 
địa phương.

ACEX is an international freight forwarding Group of companies providing 
transport and logistics services all over the world for more than 20 years. 

Nhóm các công ty hậu cần cung cấp các giải pháp vận chuyển logistics trên toàn thế giới với hơn 20 
năm phát triển.

DACO Logistics customer:
Khách hàng của DACO Logistics:

Khách hàng của DACO Logistics trải rộng khắp cả nước, đó là các công ty toàn cầu cũng như các công ty Việt Nam kinh doanh sản xuất 
và xuất nhập khẩu.

Một số khách hàng lớn: Pepsi, Tân Hiệp Phát, Kappa, Prime...

Hàng hóa giao nhận XNK chủ yếu:
Xuất: may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ và gốm sứ, đồ gỗ, điện tử, nguyên vật liệu, nông lâm sản...

Nhập: máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho gia công may mặc, giày dép, giấy...

Giao nhận: thực phẩm, thức ăn gia súc, bao bì, nguyên vật liệu, máy móc, hóa chất, dược phẩm dược liệu...

DACO Logistics’s customers across the country, not only is 
global companies but also Vietnam trading companies, 
manufacturing and import and export.

Distinctive customers: Pepsi, Tan Hiep Phat, Kappa, Prime…

Import – export cargo mainly:

Export: apparel, footwear, handicrafts, ceramics, 
furniture, electronics, materials, agricultural and forest 
products…
Import: machinery, raw materials for the processing of 
garments, shoes, paper…
Forwarding: food, fodder, packaging, raw materials, 
machinery, chemicals, pharmaceuticals…
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DACO Logistics có văn phòng tại hầu hết các trung tâm kinh tế của Việt Nam như: TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương. Điều này 
cho phép chúng tôi giao nhận hàng tại bất cứ đâu với chất lượng dịch vụ cao và đồng nhất.

DACO Logistics has its own offices in almost all the economic centers of Vietnam such as: Ho Chi Minh, 
Ha Noi, Hai Phong, Da Nang, Binh Duong. This wide range of offices across the country allows us to 
receive and deliver cargoes anywhere in a timely manner as well as provide the best and identical 
service to our customers’ needs.

Hanoi:
DACO Logistics Ha Noi
Add:    Floor 16, Han Viet Tower, 203 Minh Khai St., 
 Hai Ba Trung Dist., Ha Noi, Vietnam
Tel:       (84.24) 3632 0991 – Fax: (84.24) 3211 5540
Email:  info.hn@dacologistics.com

Hai Phong:
DACO Logistics Hai Phong
Add:   Floor 3, Hai Minh Building, 
 Km 105 Nguyen Binh Khiem St., 
 Hai An Dist., Hai Phong City, Vietnam.
Tel:       (84.225) 326 0752 – Fax: (84.225) 326 0751
Email:   info.hp@dacologistics.com

Da Nang:
DACO Logistics Da Nang
Add:   Floor 3, Trong Thuc Building, 
 630 – 632 Ngo Quyen St., 
 Son Tra Dist., Da Nang City, Vietnam
Tel:       (84.236) 392 1564 – Fax: (84.236) 392 1564
Email:  info.dn@dacologistics.com

Ho Chi Minh:
DACO Logistics (Headquarters)
Add:     Viconship Saigon Building, 
 No.6-8 Doan Van Bo St., Dist.4, 
 Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:       (84.28) 6261 9650 – Fax: (84.28) 6261 9653
Email:  info@dacologistics.com

DACO Logistics Binh Duong
Add:     32/1 Huu Nghi Boulevard, Binh Dang, Binh Hoa,
 Thuan An, Binh Duong, Vietnam
Tel:       (84.274) 384 4616 – Fax: (84.274) 384 4619
Email : info.bd@dacologistics.com

Thanks to its wide selection of agents covering almost 
all the majors international seaport and airports, DACO 
Logistics is confident to be capable for transporting its 
cargoes worldwide Fast and Safe.

DACO Logistics has 120 agents in 40 countries over the 
world.

Với hệ thống Đại lý đa quốc gia bao trùm khắp các 
cảng, sân bay chính trên hành tinh, DACO Logistics 
có thể vận chuyển, giao nhận hàng hóa quốc tế cho 
khách hàng một cách nhanh chóng, an toàn và 
chính xác.

DACO Logistics đã có 120 đại lý tại 40 quốc gia trên 
toàn thế giới.

24%

37%
57%

57%

71%

40 Quốc gia có hoạt động dịch vụ.
                  Countries covered.

Network in Vietnam:
Mạng lưới tại Việt Nam:

Network global:
Mạng lưới toàn cầu:
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Lực lượng nhân sự của DACO Logistics được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy công ty đã tích lũy được nguồn nhân lực đa dạng. Đội 
ngũ quản lý đã có kinh nghiệm và đang độ tuổi sung sức kết hợp với lực luợng nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết được đào tạo từ các trường đại 
học, cao đẳng là nguồn nhân lực quý giá của công ty.

Công ty luôn chú trọng và khuyến khích đội ngũ nhân viên tích cực học tâp nâng cao kỹ năng chuyên môn nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng.

Đội ngũ DACO Logistics:

DACO Logistics’s manpower is gathered throughout 
various industries, hence allows us to accumulate and 
possess a diversified human resource. The Board of 
Management with their insight and experience, 
combining with young and dynamic staffs filled with 
energy and well-educated from Universities and 
Colleagues are our precious and valuable asset.

We always focus and encourage our staffs to 
continuously study and improve their skills and 
knowledge, in order to serve our clients better and better.

Advantages:
Điểm khác biệt:

120
Agency worldwide.

Đại lý toàn cầu.

120
Hardworking people.

Nhân viên chuyên nghiệp.

40
Countries covered.

Quốc gia có dịch vụ.

13
Years of experiences.

Năm kinh nghiệm.

Vietnam market expertise.
Am hiểu thị trường Việt Nam.

Logistics chain service.
Cung cấp dịch vụ chuỗi logistics.

Top 20 Vietnam logistics provider.
Top 20 Nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam.

DACO Logistics team:
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SEA Freight:
Vận tải đường biển:

With a strong network of worldwide and close 
cooperation with many ports and large 
shipping companies, we are certified with the 
ability to provide seamless customer service 
for sea freight to many countries worldwide. 
We guarantee safety in import and export for 
your company so that you can concentrate 
on your own primary business.

The typical services of DACO Logistics:

Providing client transportation services in 
exports and imports by sea from Vietnam 
to all over the world (LCL and FCL) and vice 
versa.

Quality of service guaranteed by direct 
routes through a reputable and prestigious 
network of agents.

Competitive rates and fastest transit times, 
always associated with the liability of 
carriers.

Door to door delivery.

Service supports (Add – on- service).

Với hệ thống đại lý mạnh trên toàn cầu cùng các hợp đồng 
hợp tác chặt chẽ với các Cảng, hãng tàu lớn với khả năng 
kết nối nhuần nhuyễn chúng tôi cung cấp cho khách hàng 
các dịch vụ vận chuyển bằng đường biển đi nhiều nước trên 
thế giới 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.

Các dịch vụ tiêu biểu của DACO Logistics:

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 (hàng nguyên 
container FCL và hàng lẻ LCL).

Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi 
thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.

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 nơi trên thế giới về 
Việt Nam.

Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (Door to door services).

Các dịch vụ hỗ trợ (Add – services).

Nhằm đáp ứng các nhu cầu vận chuyển hàng hóa 
bằng đường hàng không của khách hàng, chúng tôi 
đã thành lập một bộ phận chuyên trách về hàng hóa 
vận chuyển bằng đường hàng không. Với quan hệ lâu 
năm cùng nhiều hãng hàng không và hệ thống đại lý 
toàn cầu chúng tôi có thể giúp khách hàng lựa chọn 
hãng hàng không phù hợp, phân tích lịch trình, tư vấn 
và báo giá. Chúng tôi cung cấp booking tốt, đảm bảo 
chính xác về thời gian và theo dõi sát sao hành trình 
của hàng hóa.

Dịch vụ của chúng tôi gồm:

Vận chuyển hàng xuất khẩu sang các nước trên 
thế giới và hàng nhập khẩu về Việt Nam.
Về giao nhận, chúng tôi đảm nhận các dịch vụ đa 
dạng từ kho chủ hàng cho đến sân bay hoặc kho 
của người nhận (airport-airport, door-airport, 
airport-door, door-door).

We have established a department exclusively responsible for air freight in order to meet the 
demand from our customers. Having long-term relationship with many airlines and global 
dealers, we can help our customers select the appropriate airline, with best schedule, 
consultation and quote. We offer timely booking, ensure accurate and closely monitor the 
journey of shipments.

Our services include:

Transport of exported goods from Viet Nam to all over the world and vice versa for exported imported 
shipments.

We can arrange various services transporting from owner’s warehouse to airport or to the receiver’s 
warehouse (airport-to-airport, door-to-airport, airport-to-door, and door-to-door).

AIR Freight:
Vận tải hàng không:
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DACO Logistics 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.

Đội ngũ nhân sự làm công tác khai báo hải quan đều được cấp 
chứng chỉ hành nghề của Tổng cục hải quan và có kinh nghiệm 
thực tế qua nhiều năm làm việc.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

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.

Dịch vụ đại lý Hải quan:

DACO Logistics is permitted to clear customs on 
behalf of the owner’s name, declaring and 
implementing of customs declaration, tax payment, 
delivery and transportation of imported/exported 
goods. This delegation allows DACO logistics to help 
customers simplify the procedures of customs 
declaration for import and export.

Our staffs working in the customs declarations are 
certified practitioners of the General Department of 
Customs and have many years of experience in this 
field.

Our services include:

Prepare a complete declaration and customs 
forms.

Complete the procedures at ports and delivery.

Solve any problem that arises.

Stuffing/un-stuffing cargo at port/factory.

Delivery of imported goods from port or airport to 
our customers and vice versa.

Delivery of goods through distribution centers.

Customs brokering:

Với kinh nghiệm lâu năm trong công tác giao nhận hàng hóa 
xuất nhập khẩu và năng lực vận tải mạnh mẽ với nhiều đầu kéo 
và 40 rơ mooc, chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu vận chuyển 
đa dạng bằng đường bộ đến các điểm giao hàng trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam và đặc biệt là các khu công nghiệp và nhà máy.

Dù là hàng nguyên công, hàng lẻ hoặc hàng rời chúng tôi đều có 
giải pháp phù hợp cho từng lô hàng giúp khách hàng tiết kiệm 
thời gian, chí phí, đảm bảo tiến độ giao hàng đáp ứng nhu cầu 
sản xuất và phân phối.

Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm: 

Giao nhận vận tải hàng trọn gói.

Bốc xếp và sắp đặt hàng.

Phân phối hàng hóa.

Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt.

Vận chuyển hàng quá cảnh.

Vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất và tạm xuất - tái nhập.

Vận tải đường bộ container:

With long experience in the delivery of good sand with the capacity of many tractors and trailers, we 
can meet the diversified needs for transport by road to the delivery points of the whole territory of 
Vietnam, especially to industrial areas and factories.

Whether FCL, LCL or bulk cargo,we have appropriate solutions for each shipment to help our customers 
save time, costs, ensure delivery schedule to meet the needs of production and distribution.

Trucking services include:

Freight Forwarding All-included service.
Stuffing/unstuffing and handling cargo.
Distribution of goods.
Transport of oversize, overweight, and special cargo.
Transport of goods in transit.
Transport of goods temporarily imported-re-export and temporary export-re-imported.

Container trucking:
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Đối với các hàng hoá được vận chuyển xá (chứa trong hầm tàu) như xi măng, phân bón, thức ăn gia súc... chúng tôi là những nhà chuyên 
nghiệp cung cấp giải pháp chuyền cung ứng các dịch vụ từ cảng đến người tiêu dùng cuối cùng như đóng gói, cân, kiểm đếm, giám định, vận 
tải, giao nhận...

Với thiết bị chuyên dùng như phễu đóng bao, băng chuyền... chúng tôi đảm bảo bốc hàng đúng lịch trình, giải phóng tàu nhanh giúp khách 
hàng tiết kiệm được chi phí.

Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng trong những mùa cao điểm khi tàu hàng phải chờ lâu, gây phát sinh chi phí.

Vận chuyển hàng xá:

For break bulk cargo (stored under hatches) as 
cement, fertilizer, foodstuff… we are the professional 
solution provider of service supply chain from port to 
consumer’s doors. We can arrange packaging, 
weighing, counting, inspection, transportation, 
forwarding…

With specialized equipment, such as bag funnel, 
conveyor… we guarantee delivery shipment on 
schedule, freeing cargo from the ship fast to help our 
customers save costs.

Also we have many solutions to support customers 
during peak season when the ship has to wait a long 
time at port, incurring extra costs.

Transport of bulk cargo:

Flexitank là loại túi mềm làm bằng chất liệu Polyethylene hoặc 
Polypropylene. Mỗi túi có thể chứa được từ 10.000 – 24.000 lít 
chất lỏng.

Các loại túi bao gồm:

RHINOBULK: Là nhãn hiệu cho loại túi dùng để vận 
chuyển chất lỏng thực phẩm, chất lỏng nhân tạo hay chất 
lỏng dung trong công nghiệp.

VINBULK: Là nhãn hiệu túi dùng để vận chuyển các chất 
lỏng dễ hư hỏng hay oxy hóa trong quá trình vận chuyển 
như rượu...

HEATBULK: Là nhãn hiệu dùng cho loại túi RHINOBULK có 
gắn thêm bộ phận làm nóng dùng để vận chuyển các chất 
lỏng dạng sệt.

STOREBULK: Là nhãn hiệu loại túi dùng cho mục đích dự 
trữ chất lỏng tạm thời chưa sử dụng đến.

Vận chuyển hàng chất lỏng:

Liquid/Flexitanks handling:

Flexitank is a bag made of Polyethylene or Polypropylene. Each bag can carry from 10.000 to 24.000 
liters of liquid.

Which flexitank service do I need ?

The Rhinobulk is our brand name for our popular single 
layer Flexitank. Commonly used for industrial, food and 
synthetic products.

The Vinbulk is the brand name for our flexitank combining 
barrier technology that is commonly used for more 
sensitive products such as wine or commodities that may 
be affected by taint or oxygen migration during transit.

The Heatbulk is the brand name for our heating system 
which is fited with the rhinobulk that bring the commodity 
to a viscous liquid state (The flexitank is typically loaded 
with products up to a viscosity of around 2,000cps at an 
approximate ambient temperature of 23 degree Celsius).

The Storebulk is our brand name of the purpose of 
temporary storage as well as securing your product inside 
a container.

RHINOBULK: 

VINBULK: 

HEATBULK: 

STOREBULK: 
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Đối với các loại hàng siêu trường, siêu trọng như trang thiết bị công trình, 
cần cẩu, turbin, đường ống, bồn ủ... cần có các phương tiện vận chuyển 
chuyên dùng kết hợp với kinh nghiệm quản lý trong khâu vận chuyển. Là 
những người lâu năm trong nghề chúng tôi hiểu rõ về tải trọng, kết cấu 
cũng như các phương pháp vận chuyển loại hàng này đồng thời nắm bắt 
các tuyến đường, phối hợp các loại phương tiện vận chuyển khác nhau để 
đảm bảo vận chuyển hàng đúng lịch trình, đúng tiến độ và an toàn.

Vận chuyển hàng dự án:

Over-weight and over-sized equipments like cranes, turbines, pipes, tanks… require specialized 
transportation equipments and experience in transport management. With our long experience in the 
industry, we understand well about weight limitation, structure and methods of transporting of such 
goods. We understand the routines and coordinate all kinds of different vehicles to ensure safety and 
transportation on time.

Project cargo handling:

Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương 
thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác 
để giao hàng. Dịch vụ vận tải đa phương thức kết hợp giữa các phương thức vận tải như đường biển – hàng không, hàng không – xe lửa – 
đường bộ... hay kết hợp của tất cả các phương thức này một cách thích hợp sao cho vừa bảo đảm thời gian vận chuyển nhanh vừa tiết kiệm 
được tối đa cước phí.

Với hệ thống đại lý mạnh trên toàn cầu, Chúng tôi có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển tận nơi (Door to door) thông qua việc phối hợp 
nhiều hình thức vận tải khác nhau.

Vận tải đa phương thức:

Multimodal Transport also known as international 
multimodal transport is the mode of transport of 
goods by at least two different modes of transport, 
on the basis of a contract of multimodal transport 
from a point in one country to a point specified in 
another country for delivery.Multimodal Transport is 
the combination of modes of transport such as sea – 
air, air – rail – road… or an appropriate combination 
of all these methods, ensuring fast transit time and 
saving costs.

With a strong globalized agent network, 
we have enough capacity to meet 
various demands for transportation Door 
to door, through the coordination of 
many different mode of transport.

Multimodal transport:
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Hệ thống Kho của DACO Logistics đặt tại các khu công 
nghiệp cận kề trung tâm thành phố thuận tiện cho việc 
lưu kho và cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cũng như 
lưu kho thành phẩm và phân phối đi các khu vực khác.

Các dịch vụ kho bao gồm:

Quản lý hàng hóa.

Xếp dỡ hàng hóa.

Đóng gói bao bì.

Quản lý hàng tồn kho.

Kinh doanh kho:
DACO Logistics system’s warehouse is located in 
the industrial zone near the city center, making it 
convenient for storage and supply of material for 
production, as well as storage of finished products 
and distribution to other areas.

The warehouse services include:

Management of Export – Import.

Load and unload cargo.

Packing and packaging.

Inventory management.

Warehousing:
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Add: Viconship Saigon Building
 No. 6-8 Doan Van Bo St., Dist.4

 Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84.28) 6261 9650 – Fax: (84.28) 6261 9653

Email:  info@dacologistics.com
Website: www.dacologistics.com


