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1. Giới thiệu 
VietnamShipper (VNS) ra đời từ năm 2005 khi khái niệm về VietnamShipper (VNS) ra đời từ năm 2005 khi khái niệm về 
Logistics còn khá mới mẻ, kể từ đó đến nay, VNS đã dần trở 
thành một nguồn cung cấp thông tin và kiến thức phong phú. Các 
bài viết được thực hiện bởi các chuyên gia đầu ngành, chắt lọc để 
mang đến cho bạn đọc những kiến thức, ý kiến đánh giá, nhận 
định, phân tích cập nhật, hữu ích trong hoạt động kinh doanh, 
tập trung vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng, đầu 
tư, giao nhận, vận tải, logistics, hàng không, hàng hải, quản lý tư, giao nhận, vận tải, logistics, hàng không, hàng hải, quản lý 
chuỗi cung ứng…
Ngoài bản in được thiết kế sang trọng, để đáp ứng kịp thời nhu 
cầu cập nhật thông tin mới nhất của Quý khách hàng, Vietnam-
Shipper Online (VNSO) là một công cụ hỗ trợ không thể bỏ soát, 
không những thế VNSO còn được tích hợp thêm tính năng của 
Transport Yellow Pages (TYP) – một công cụ tìm kiếm thông tin 
chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam - giúp Quý khách hàng có 
được những thông tin cần thiết của của hãng tàu, nhà giao nhận 
vận chuyển đường biển, đường không, đường bộ, NVOCC, vận vận chuyển đường biển, đường không, đường bộ, NVOCC, vận 
tải đa phương thức, logistics… chỉ cần sau một click chuột. TYP 
cũng là một phương tiện đơn giản, tiện lợi không thể bỏ qua. 



2. Ai đọc

Doanh nhân, chủ doanh nghiệp, giám Doanh nhân, chủ doanh nghiệp, giám 
đốc, nhà quản lý, viên chức, chuyên 
gia… làm việc trong các lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, tài chính ngân 
hàng, đầu tư, giao nhận, vận tải, 
logistics, hàng không, hàng hải, quản 
lý chuỗi cung ứng…

Độ tuổi: 18-60 (trong đó 80% từ Độ tuổi: 18-60 (trong đó 80% từ 
25 -50)
Thu nhập: A, B, C+
Có trình độ học vấn cao, năng động, 
hơn 80% đi làm, trong đó 50% là 
nhà quản lý

VietnamShipper



3.2 Online:
- Online member:...........................30,000
- Pageview:.............................1,500,000 lượt/tháng

3.3 Phân bố:      
Tp.HCM:..................................60%
Miền Bắc:..................................20% 
Miền Trung:.............................15% Miền Trung:.............................15% 
Các tỉnh khác:............................5%

3. Thông tin 
3.1 Bản in:
VietnamShipper:
- Ngày phát hành: vào ngày 6 hàng tháng
- Số lượng phát hành:....................................12,000 bảng
- Số lượng độc giả:........................................60,000độc giả
- Độ tuổi trung bình:....................................32- Độ tuổi trung bình:....................................32
Độ giả trên mỗi cuốn:....................................5
 Transport Yellow Pages
- Ngày phát hành: vào ngày 1/1 hàng năm
- Số lượng phát hành:....................................40,000 bảng
- Nội dung: cung cấp thông tin chi tiết về các hãng tàu, các nhà - Nội dung: cung cấp thông tin chi tiết về các hãng tàu, các nhà 
giao nhận vận chuyển đường biển, đường không, đường bộ, 
NVOCC, các nhà vận tải đa phương thức, logistics…



4. Đọc gì trong VietnamShipper

 Hàng Hải
Thông tin mới nhất về cước vận tải đường biển; các 
phân tích sâu sắc về tình hình hoạt động vận tải 
đường thủy trong và ngoài nước cũng như những dự 
báo về xu thế phát triển.
  Hàng không
Cập nhật thị trường hàng không truyền thống và mới 
nổi trên toàn cầu; các sáng kiến cải tiến hoạt động 
thân thiện với môi trường.
 Logistics 
Phân tích chuyên sâu về logistics: tình hình hoạt động, Phân tích chuyên sâu về logistics: tình hình hoạt động, 
xu thế phát triển của ngành  logistics; những kiến thức 
về logistics cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho doanh nghiệp.
 Quản lý chuỗi cung ứng
Các sáng kiến về quản lý chuỗi cung ứng; điển hình về Các sáng kiến về quản lý chuỗi cung ứng; điển hình về 
các chuỗi cung ứng hiệu quả nhất trên thế giới có thể 
được áp dụng cho doanh nghiệp; công nghệ mới nhất 
hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

 Giao thương
Những phân tích sâu sắc về tình hình kinh tế - tài 
chính trong nước và quốc tế. 
 Chiến lược kinh doanh 
Xu hướng phát triển trong tương lai của những ngành Xu hướng phát triển trong tương lai của những ngành 
kinh doanh mũi nhọn. Các chiến lược phát triển kinh 
doanh của những công ty hàng đầu.
 Tài chính ngân hàng 
Tập trung vào các mảng Ngân hàng thương mại, 
Thanh toán quốc tế, Kinh doanh chứng khoán, Tài 
chính doanh nghiệp
  Xuất nhập khẩu
Phân tích tình hình thị trường xuất/nhập khẩu, cơ hội 
giao thương và giá xuất nhập khẩu.
 Đầu tư:  
Những bài báo phân tích xu thế phát triển kinh tế, đặc Những bài báo phân tích xu thế phát triển kinh tế, đặc 
biệt các ngành giao thông vận tải, xuất/nhập khẩu, 
logistics, chuỗi cung ứng; các cơ hội đầu tư trước mắt 
và tiềm năng.
 Quick chat
Ý kiến, quan điểm kinh doanh, quan niệm sống của Ý kiến, quan điểm kinh doanh, quan niệm sống của 
những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong các ngành 
kinh doanh.



 Giao thương
Những phân tích sâu sắc về tình hình kinh tế - tài 
chính trong nước và quốc tế. 
 Chiến lược kinh doanh 
Xu hướng phát triển trong tương lai của những ngành Xu hướng phát triển trong tương lai của những ngành 
kinh doanh mũi nhọn. Các chiến lược phát triển kinh 
doanh của những công ty hàng đầu.
 Tài chính ngân hàng 
Tập trung vào các mảng Ngân hàng thương mại, 
Thanh toán quốc tế, Kinh doanh chứng khoán, Tài 
chính doanh nghiệp
  Xuất nhập khẩu
Phân tích tình hình thị trường xuất/nhập khẩu, cơ hội 
giao thương và giá xuất nhập khẩu.
 Đầu tư:  
Những bài báo phân tích xu thế phát triển kinh tế, đặc Những bài báo phân tích xu thế phát triển kinh tế, đặc 
biệt các ngành giao thông vận tải, xuất/nhập khẩu, 
logistics, chuỗi cung ứng; các cơ hội đầu tư trước mắt 
và tiềm năng.
 Quick chat
Ý kiến, quan điểm kinh doanh, quan niệm sống của Ý kiến, quan điểm kinh doanh, quan niệm sống của 
những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong các ngành 
kinh doanh.



* VietnamShipper Bản In

* Tràn trang: 20x28cm, lọt lòng 17x23cm



*Tràn trang: 19x26cm, lọt lòng 16.5x24cm

* Transport Yellow Pages



* VietnamShipper Online

* Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin 
về các vị trí đặc biệt




