
Tầm nhìn:

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực 
thu mua, chế biến và xuất nhập khẩu 
nông sản giữa thị trường Việt Nam và 
thị trường thế giới. Mầm Xanh sẽ ứng 
dụng chuyển đổi số để cung cấp sản 
phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt 
trội, kết nối 24/7 với các nhà cung ứng 
và khách hàng trong nền kinh tế số.

Cung cấp các giải pháp tư vấn, đào 
tạo, cung ứng sản phẩm và dịch vụ với 
chất lượng vượt trội và giá cả phải 
chăng

– Đội ngũ QA-QC mạnh.
– Liên kết với các vùng trồng, nhà
cung cấp và nhà máy đạt chất lượng.
– Chất lượng tốt với giá cả phải chăng.
– Công nghệ cấp đông IQF với Ni tơ.
– Dịch vụ thông quan nhanh chóng.

Công ty TNHH 
XNK Mầm Xanh

Công ty chuyên về xuất nhập khẩu nông sản

tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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II. Nông sản đông lạnh



SỐ LIỆU CHÍNH

Hiện nay các nông sản, trái cây xuất

khẩu chủ yếu của Green Bud, gồm có:

thanh long, xoài, sầu riêng (tươi/cấp

đông), mít (tươi/cấp đông), dừa, mía,

măng cụt, nhãn, vải, sả, riềng, hành

tím, củ đậu…

Vùng trồng và các nông trại liên kết

của Green Bud trãi rộng ở nhiều tỉnh

miền Đông và Tây Nam Bộ, như: Đắc

Lắc, Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình

Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre,

Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp…

Thị trường xuất khẩu của Green Bud

đang không ngừng mở rộng. Một số thị

trường chính của chúng tôi gồm: Nhật

Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Hà

Lan, Trung Đông… Chúng tôi có kế

hoạch mở rộng thị trường ra các nhiều

khu vực khác như: Đông Nam Á, Úc,

Canada, Mỹ, và Châu Âu.

TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:

– Sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu.

– 100% sản phẩm được kiểm định đạt tiêu
chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.

– Kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm.

– Ứng dụng CNTT trong chuỗi cung ứng, 
đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc.

– Đội ngũ tận tâm, chu đáo, đáp ứng tốt
mọi nhu cầu của khách hàng. Các dịch vụ chính của chúng tôi

• Bán sỉ và lẻ nông sản và trái cây.

• Dịch vụ Logistics, giao nhận, và các dịch vụ hải
quan cho xuất và nhập khẩu.

• Dịch vụ tư vấn liên quan đến thị trường Nhật.

• Dịch vụ đào tạo về tiếng Nhật và các kỹ năng mềm.

• Dịch vụ du lịch từ/ đến Nhật với hành trình linh hoạt.

Các sản phẩm chính của chúng tôi

• Các loại trái cây tươi và đông lạnh

• Rau, củ, quả (nhiều loại)

• Thực phẩm khô (bánh tráng, bún, phở khô)

• Hải sản và thủy sản các loại

• Nước ép trái cây dinh dưỡng

• Sản phẩm tiểu thủ công

Liên lạc chúng tôi

Công ty TNHH XNK Mầm Xanh

VP: BB14 Trường Sơn, P.15, Q.10, TP.HCM, VN

Nhà máy: 362 Ấp Hưng Bình, Xã Hưng Nhượng, 

Giồng Trôm, Bến Tre

SĐT: (+84) 2838625013 – (+84) 907812080

Email: info@greenbud.com.vn

Website: https://greenbud.com.vn/

https://greenbud.com.vn/

	Slide 1
	Slide 2

