THỰC PHẨM ĐỒNG XANH
Niềm tin cho mọi bữa ăn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Câu chuyện thương hiệu
Bên cạnh sự sáng tạo của các đầu bếp, quy trình thu mua nguyên liệu đầu vào là một trong những khâu quan trọng
hàng đầu trong ngành dịch vụ ẩm thực. Vì chất lượng món ăn luôn là một trong những thước đo chính để khách
hàng ghi nhận toàn bộ chuỗi giá trị dịch vụ của một nhà hàng bất kỳ.
Tuy nhiên, để đảm bảo được sự ỔN ĐỊNH về chất lượng, số lượng, chủng loại và giá cả nguyên liệu luôn là một trong
những thách thức mà bộ phận thu mua phải đối mặt hàng ngày. Thêm vào đó, với thực trạng của mô hình cung cấp
thực phẩm hiện nay như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, vẫn tồn tại những điểm chưa tạo ra được sự
mạch lạc, thông suốt trong quá trình mua hàng như thiếu chứng từ, hóa đơn thanh toán, nhân viên thu mua phải
đến tận nơi để gom hàng từ nhiều tiểu thương khác nhau. Dẫn đến khó quản lý, đối chiếu công nợ…
Công ty TNHH TM Nông Sản Thực Phẩm Đồng Xanh ra đời với mong muốn trở thành Đối Tác Thu Mua nguyên liệu
đầu vào với sự vượt trội về quy trình quản lý chất lượng và giá trị, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả tối đa cho hệ
thống nhà hàng, quán ăn hiện tại và tương lai.
Đồng Xanh đang từng bước ứng dụng công nghệ để quản lý chất lượng, tối ưu hóa nguồn lực của mình trong chuỗi
cung ứng hiện tại, hướng tới mục tiêu tạo nên một hệ sinh thái cung cấp nông sản, thực phẩm hiện đại, mang lại lợi
ích bền vững cho các bên tham gia từ nhà vườn, nông trại đến nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng cuối cùng.

Tầm nhìn & sứ mệnh
o Tầm nhìn: Phát triển hệ sinh thái thực phẩm, nông sản chất lượng cao
với chuỗi cung ứng rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong vòng 5
năm tới với 10,000 khách hàng doanh nghiệp; 10,000,000 khách hàng
cá nhân.
o Sứ mệnh: Tạo ra sự an tâm và tin tưởng. Mang lại niềm vui, sự trọn vẹn
trong mỗi bữa ăn.

Giá trị cốt lõi
• Chuyên nghiệp: Làm việc với quy trình rõ ràng, cụ thể. Đáp ứng được các tiêu chuẩn của
khách hàng.
• Ổn định/ Bền vững: Đảm bảo sự ổn định về chất lượng, giá cả. Ổn định về số lượng và chủng loại
sản phẩm.
• Cải tiến/ sáng tạo: Không ngừng cải tiến và tối ưu để mang lại những giải pháp tốt nhất cho
khách hàng cũng như các nhóm đối tượng khác trong chuỗi cung ứng.
• Linh hoạt: Luôn tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn để của khách hàng và chuỗi cung ứng
theo hoàn cảnh thực tế phát sinh, đảm bảo quyền lợi chung.

2019
Tiếp tục tăng trưởng với hơn 20 nhân viên giao
hàng, 5 xe tải. Bước đầu ứng dụng công nghệ để
xây dựng chuỗi cung ứng, hệ sinh thái nông sản,
thực phẩm và mở rộng quy mô.

Lịch sử phát triển
2010-2019

2017
Phát triển vượt bậc về quy mô nhà xưởng và đội
xe vận tải cũng như đội ngũ nhân viên. Trở thành
nhà cung cấp chính thức cho những chuỗi nhà
hàng khách sạn, trung tâm tiệc cưới như Sân golf
Tân Sơn Nhất, Himlam Palace, Nhà Hàng Thuỷ Tạ
Đầm Sen, Con Gà Trống, Hàng Dương Quán….

2010
Công Ty TNHH NSTP Đồng Xanh thành
lập vào 05/02/2010, tham gia mảng
nông nghiệp với vai trò sản xuất và
thương mại rau sạch

2016
2011

Đầu tư hơn 10,000m2 trồng rau sạch
đạt chuẩn ở xã Thới Tam Thôn, huyện
Hóc Môn. Cung cấp chính cho chuỗi hệ
thống siêu thị BigC.

Mở rộng mạng lưới cung cấp
rau củ quả cho nhà hàng, khách
sạn, và bếp ăn công nghiệp.

Rau, củ, quả tại Đồng Xanh
RAU QUẢ SƠ CHẾ

RAU QUẢ THÔNG THƯỜNG

Hỗ trợ nhà hàng tiết kiệm được thời gian và
nguồn lực nhân sự bếp, đặc biệt vào những
ngày cao điểm. Quy trình sơ chế và đóng gói
đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực
phẩm.

Hơn 200 chủng loại rau phổ biến
nhất phục được đầy đủ nhu cầu chế
biến các món ăn thường thấy của
Việt Nam.

NẤM TƯƠI CÁC LOẠI
Đầy đủ các loại nấm tươi với nguồn
hàng đa dạng và phong phú từ nhiều
vùng miền khác nhau. Ngoài ra, còn
có một số loại nấm cao cấp nhập
khẩu trực tiếp.

RAU QUẢ CAO CẤP
Phục vụ các món ăn cao cấp, đặc
biệt là các món Âu với hương vị tinh
tế tạo nên bản sắc riêng về thương
hiệu của nhà hàng.

TRÁI CÂY
Theo mùa, được nhập mỗi ngày từ
các khu vực lân cận như miền Tây,
Đồng Nai, Đà Lạt và thậm chí là cả
khu vực phía Bắc.

Rau quả thông thường

Rau rừng Tây Ninh

Măng tây

Cũ hũ dừa

Đậu Hà Lan hạt

(một vài loại đặc trưng)

Bông Atiso

Bông thiên lý

Ớt chuông

Cải bó xôi

Để xem đầy đủ danh mục và chủng loại sản phẩm, vui lòng truy cập https://thucphamdongxanh.com

Rau quả cao cấp

Ngồng Tỏi

Salad Lo Lo Tím

(một vài loại đặc trưng)

Ngò Tây-Parsley

Salad Mỹ

Salad Romaine

Salad Frise

Để xem đầy đủ danh mục và chủng loại sản phẩm, vui lòng truy cập https://thucphamdongxanh.com

Salad Radicchio

Đậu cove Nhật

Rau quả sơ chế

Bông bí lặt sẵn

Cà rốt bào sợi

(một vài loại đặc trưng)

Hành tây lột vỏ

Gừng bào vỏ

Su hào bào sợi

Rau nhút lặt sẵn

Để xem đầy đủ danh mục và chủng loại sản phẩm, vui lòng truy cập https://thucphamdongxanh.com

Đu đủ bào sợi

Khoai tây bi gọt vỏ

Nấm tươi

(một vài loại đặc trưng)

Nấm mối

Nấm rơm

Nấm đùi gà

Nấm bào ngư trắng

Nấm Bạch Tuyết
(Nấm hải sản)

Nấm linh chi nâu

Để xem đầy đủ danh mục và chủng loại sản phẩm, vui lòng truy cập https://thucphamdongxanh.com

Nấm bào ngư xám

Nấm linh chi trắng

Quy trình mua hàng
ĐẶT HÀNG
Nhà hàng đặt hàng qua hotline/
email hoặc Zalo trước 22h

ĐẶT HÀNG BỔ SUNG
Nhà hàng đặt hàng đột xuất cho
buổi chiều trước 13h

GIAO HÀNG
Giao hàng đến nhà hàng từ 5-10h
sáng ngày hôm sau

ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ-XUẤT HÓA ĐƠN
Công nợ chốt theo tuần/ 15 ngày/ 1 tháng
Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

GIAO HÀNG BỔ SUNG
Giao từ 13h và có thể nhanh hơn
theo yêu cầu của nhà hàng.

THANH TOÁN
Thanh toán theo tuần, 15 ngày
hoặc 1 tháng

GIAO HÀNG ĐÚNG GIỜ
NGUỒN HÀNG ĐA DẠNG, PHONG PHÚ
Gần 300 chủng loại rau củ quả đến từ nhiều nhà cung
cấp khác nhau thuộc nhiều vùng miền trên cả nước
đảm bảo được việc cung ứng liên tục với số lượng lớn
ngay cả những ngày cao điểm như Lễ, Tết.

Tại sao khách hàng chọn Đồng Xanh…

HỆ THỐNG BÁN HÀNG
CHUYÊN NGHIỆP

GIÁ TỐT VÀ ỔN ĐỊNH
Với gần 10 năm kinh nghiệm và làm việc trực tiếp
với các nhà vườn, hợp tác xã, nhà cung cấp hàng
đầu, Đồng Xanh có thể cam kết được mức giá tốt
và ổn định hàng tháng.

Theo yêu câu của nhà hàng, bắt
đầu từ 5h sáng và có thể giao bổ
sung vào buổi chiều. Phục vụ tối
đa các nhu cầu thiếu hàng đột
xuất trong ngày.

TƯƠI, MỚI MỖI NGÀY
Nguồn hàng hóa được nhập mới
vào nhiều đợt khác nhau trong
ngày với quy trình lưu trữ và
vận chuyển chuyên nghiệp đảm
bảo sự tươi mới.

Đáp ứng được yêu cầu về
chứng từ, quy trình mua
hàng của tổ chức, doanh
nghiệp như xuất hóa đơn,
báo cáo lịch sử mua hàng,
đối chiếu công nợ…

Đầu tư chuẩn hóa và tối ưu nguồn hàng.
Xây dựng vườn rau mẫu tại Hóc Môn và hợp tác
trực tiếp với nhiều nhà vườn, hợp tác xã, nhà
cung cấp hàng đầu tại nhiều vùng miền khác nhau
trên cả nước như Đà Lạt, miền Tây…

Và ngày một hài lòng hơn?

Năng lực cung ứng ngày càng mở rộng
Có thể cung cấp lên đến 9-10 tấn rau,
củ, quả hàng ngày.

Đào tạo nguồn nhân lực
Đội ngũ nhân viên được đào tạo đầy
đủ về quy trình đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm hàng năm và các
khóa học liên quan.

Nâng cấp công tác hậu cần
(logistic) với 20 nhân viên giao
hàng và có thể kết hợp với các
mạng lưới giao hàng khác để đáp
ứng nhu cầu phát sinh trong vòng
1h của hệ thống nhà hàng, quán
ăn. Đồng Xanh cũng có thể điều
động 5 xe tải tham gia vận chuyển.

Các tiêu chuẩn Đồng Xanh có thể đáp ứng

Khách hàng thân thiết

Nhà hàng khách sạn Victory

Hàng Dương Quán

Sân golf Tân Sơn NhấtHim Lam Palace

Chuỗi nhà hàng
Con Gà Trống

Nhà hàng thủy tạ Đầm Sen

Chuỗi nhà hàng Sky BBQ Garden

Nhà hàng khách sạn Sen Việt

Nhà hàng Ngã Ba Sông

Công Ty TNHH TM Nông Sản Thực Phẩm Đồng Xanh
34/23 Hoàng Ngọc Phách, P. Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM
Hotline :0936.68.52.68

