


 

Ngày 25/09/2015: SM Global chính thức đi vào 

hoạt động với đội ngũ 15 nhân viên giàu kinh 

nghiệm hoạt động trên đa lĩnh vực: Vận chuyển 

đường biển, vận chuyển đường hàng không, đại 

lý hãng tàu, môi giới và thuê tàu, vận chuyển 

hàng dự án,vận chuyển đa phương thức cho tất 

cả các tuyến quốc tế cũng như nội địa, dịch vụ 

thông quan xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi. 

Dưới sự định hướng và lãnh đạo sáng suốt của 

Ban Giám đốc công ty cũng như sự nỗ lực không 

ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên Công 

ty, SM Global Logistics thiết lập thêm 02 văn 

phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 

2017) và Thành phố Hải Phòng (năm 2016), 

đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự 

phát triển vượt bậc của Công ty. Năm 2016, sản 

lượng hàng hóa được vận chuyển thông qua dịch 

vụ của SM Global gia tăng nhanh chóng, SM 

Global Logistics ký thêm được rất nhiều hợp 

đồng vận tải quốc tế từ Mỹ, Châu Âu, Úc và một 

số quốc gia Châu Phi (Nigeria, Ghana) góp phần 

mở ra một cơ hội hợp tác mới giữa SM Global 

với các đối tác trên thế giới. 

 

 

 

 



SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI 



GIÁ TRỊ MANG LẠI 

Chúng tôi luôn mong muốn 

xây dựng một tập thể hướng 

tới GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC: 

"Happy Staff - Happy 

Customer - Happy Supplier" 

 

 



VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 



Mô hình  
doanh thu 

Chèn văn bản vào đây Chèn 

văn bản vào đây Chèn văn 

bản vào đây Chèn văn bản 

vào đây  

Người tiêu dùng 

Địa điểm 

Nghệ sĩ 



Tại sao lại là bây giờ? 

Chèn văn bản vào đây 
Chèn văn bản vào đây 
Chèn văn bản vào đây 
Chèn văn bản vào đây 
Chèn văn bản vào đây  






