
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN chuyên sản xuất, kinh doanh các loại thực 

phẩm và nước giải khát bao gồm nước tương, nước mắm, tương ớt, mì ăn liền, cháo ăn liền, cà phê 

hòa tan, ngũ cốc dinh dưỡng, đồ uống, bia,… Trân trọng thông báo mời thầu tìm Nhà cung cấp các 

dịch vụ sau: 

A. DỊCH VỤ LOGISTIC 

1. Nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá nội địa các vùng miền Nam - Trung - Bắc và quốc tế bằng 

đường bộ, đường biển, đường sắt.  

2. Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe Forklift (xe nâng dầu, gas, điện mới 100% hoặc cũ trên 90%).  

3. Nhà cung cấp sản xuất và cho thuê Pallet. 

4. Dịch vụ bốc xếp, vệ sinh 

B. DỊCH VỤ TRADE VÀ MARKETING 

1. Sản xuất, cung cấp các vật phẩm POSM cho các hoạt động hỗ trợ bán hàng Trade-MKT. 

2. Outdoor – Sản xuất và lắp đặt các loại bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo. 

3. Dịch vụ Nghiên cứu thị trường 

4. Dịch vụ sản xuất TVC Quảng cáo 

5. Dịch vụ Activation, Event, Sampling. 

6. Dịch vụ PR, Digital, Media. 

Thời hạn đăng ký: Từ ngày đăng báo đến hết ngày 31/01/2019. 

Tất cả các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm có nhu cầu tham gia đấu thầu để hợp tác với Masan vui 

lòng đến trực tiếp Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Masan nộp Hồ sơ năng lực (Đồng thời gửi Hồ sơ qua 

Email). 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 

Lầu 8, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. 

Email: dauthau@msc.masangroup.com  

- Phòng mua hàng (MPO): Ms. Uyên - 0903705769 – uyennkt@msc.masangroup.com  

- Dịch vụ Logistic: Ms. Linh - 0909 211083 – linhnnt2@msc.masangroup.com  

- Dịch vụ Trade & Markering: Ms. Oanh – 0938 925444 – oanhhk@msc.masangroup.com  

- Dịch vụ Digital & Media: Ms. Giao – 0903 755874 – giaont@msc.masangroup.com  


