




CJ Freshway la công ty Phân phối nguyên liệu thực phẩm tổng hợp số 1 Hàn Quốc, bằng việc mở rộng 
nguồn cung ứng trên toàn thế giới và với hệ thống lưu thông tiên tiến, chúng tôi đang cung cấp nguồn 

nguyên liệu thực phẩm lên tới 24.000 loại danh mục được kiểm duyệt nghiêm ngặt. Chúng tôi đang cung cấp 
dịch vụ giải pháp tổng thể (Total Solution) nhằm hướng tới sự thành công cho các dự án của Quý khách như 

cung cấp chương trình đào tạo về vệ sinh, dịch vụ, tư vấn hệ thống vận hành và đề xuất menu mới v.v.





CJ Freshway, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tiêu biểu tại Hàn Quốc, hiện đang sử dụng trên gần 10 nghìn cơ sở dữ liệu 
Menu gốc, chúng tôi cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng, và đang mở rộng mô hình suất ăn công nghiệp cao 

cấp với nền móng là hệ thống cơ sở vật chất đa dạng của tập đoàn CJ. Thông qua quy trình quản lý nghiêm ngặt về 
QSC (Chất lượng, dịch vụ, vệ sinh) với khởi đầu là quy trình vệ sinh an toàn cơ bản nhất của ngành kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, chúng tôi đang vận hành thành công khoảng gần 500 bếp ăn công nghiệp trên toàn Hàn Quốc



Xây dựng dữ liệu Menu hơn gần 10 nghìn hạng mục
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6,872 người (tính đến 2020)

3,055.1 tỷ KRW (tính đến 2019)





cao nhờ vào sự phân phối mang tính hệ thống. Khởi đầu bằng việc phân phối nguyên 
liệu thực phẩm đa dạng và là doanh nghiệp chuyên môn đầu tiên ở Hàn Quốc, CJ Freshway,  



trong số các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc dẫn đầu tại thị trường
Hàn Quốc



Năng lực cạnh tranh trong thu mua

việt quất đông lạnh



Trung tâm lưu thông khu vực toàn Hàn Quốc

Trung tâm lưu 
thông khu vực 
toàn Hàn Quốc

thông tới khi giao tới tận tay khách hàng cuối cùng.







thuê trung tâm phân phối của CJ Freshway ở các địa phương để sử dụng. Các nơi bán 
nguyên liệu thực phẩm 

khả năng giao dịch  nông sản / thủy sản

liệu thực phẩm vừa và nhỏ tự quyết định







công nghiệp, điều hành các cửa hàng ở khoảng Gần 500 điểm trên toàn quốc như các doanh 

bằng việc cung cấp dịch vụ Menu phù hợp với khách hàng theo từng kênh sử dụng gần 10 nghìn  



Cung cấp dịch vụ Menu phù hợp với khách hàng theo từng kênh sử dụng hơn gần 10 nghìn  

2. Hướng dẫn ăn uống sau khi phẫu thuận ung thư 
     dạ dày (2011) 



khách hàng có thể an tâm ăn mà không ần lo lắng. Có 2 cơ sở được chứng nhận HACCP về vệ sinh 
ăn toàn thực phẩm và dược phẩm, đạt được chứng nhận ISO22000 (hệ thống kinh doanh an toàn thực phẩm) 

quan tư nhân đầu tiên trong cả nước (Trung tâm an 



bếp ăn







Sở hữu Trung tâm an toàn thực phẩm tiêu chuẩn cao nhất trong các doanh nghiệp đồng ngành được 
thành lập tháng 11 năm 2003. Trung tâm gồm phòng cải tiến chất lượng, an toàn vệ sinh và phòng 
nghiên cứu chuyên nghiệp, đang cung cấp dịch vụ tổng hợp về vệ sinh an toàn thực phẩm như tư vấn, 
đào tạo và kiểm chứng về các sản phẩm lưu thông.



Được chỉ định làm cơ quan kiểm tra thí nghiệm sản phẩm gia súc 

Được chỉ định làm cơ quan kiểm tra thí nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm 
(Bao gồm kiểm tra Norovirus)  

06.2016 Chứng nhận hệ thống ngăn chặn thương mại sản phẩm nguy hại 
(Hội công thương Hàn Quốc, Sở vệ sinh an toàn thực phẩm) 

01.2016 Xuất bản tài liệu kỹ thuật Claim Solution Map và Bằng sở hữu trí tuệ 
(Hiệp hội sở hữu trí tuệ Hàn Quốc) 

 tạoh gnờưc gnăt gnằb oac gnợưl tấhc nảs gnôn gnôht uưl iõd oehT •
Nông thủy sản và gia súc đồng giám sát sản phẩm lần 1

Thông qua công tác giải quyết vấn đề căn bản trên thực địa để đưa ra 
chất lượng sản phẩm tối ưu làm hài lòng khách hàng 

•

Vận hành đầu tiên cơ chế xử lý sự cố trong các công ty cùng ngành  •



Phân tích hóa chất nguy hại và hóa chất vô cơ 

Phân tích yếu tố độc hại đối với hàng hóa thực phẩm trong lưu thông 
(nông sản, thủy sản, gia súc, thực phẩm chế biến)
 •



Chương trình "Nhìn từ bên trong tiếng nói của khách hàng" 

Vận hành chương trình RM nhanh chóng và mang tính hệ thống 

Tìm kiếm nhu cầu tiềm năng của khách hàng thông qua phân tích VoC đa dạng theo kênh 
bán hàng, khu vực và loại hình, triển khai hoạt động cải thiện VoC liên tục thông qua Co-Work 
hệ thống của quá trình SCM, MD và QC 

Khi phát sinh sự cố từ khách hàng, bằng cơ chế "Hệ thống công bố nhanh tiếng nói quan trọng 
của khách hàng" gửi tin nhắn và email trực tiếp đến ban giám đốc công ty, nhằm giúp có được 
những hướng giải quyết nhanh chóng ban đầu cho khách hàng, giảm thiệt hại đến tối thiểu.
Triển khai cơ chế dự báo sự cố chất lượng và đào tạo trình độ xử lý. 
Triển khai cơ chế phòng tránh các sự cố 
Thông qua công tác của RM manager ngay lập tức đến thực địa tham vấn với khách hàng khi sự 
cố phát sinh, nhằm tiếp ứng cùng khách hàng về vấn đề và đề quy trình tránh các phát sinh tương 
tự sau này. 

Cung cấp "Góc nhìn từ bên trong kinh doanh làm hài lòng khách hàng thông qua việc 
Trend Mining  của Big Date"

Tăng cường nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, nâng cao giá trị sản 
phẩm trên mức mong đợi của khách hàng, CJ Freshway nỗ lực đối thoại tích cực và thường 
xuyên với khách hàng theo hoạt động của nhóm nâng cao giá trị khách hàng với mặt bằng 
chuyên môn cao trong việc tiếp ứng các sự cố.

Đào tạo chuyên gia xử lý sự cố 
chuyên trách theo các khu vực 
địa lý trên toàn quốc 

Quản lý tiềm năng sự cố thông 
qua hệ thống dự báo sự cố chất 
lượng 

Tăng cường năng lực xử lý tại thực 
địa thông qua thực hiện chương 
trình xử lý sự cố chuyên nghiệp 



CJ Freshway có hệ thống cơ sở vật chất phân phối có khả năng chuyển hàng hàng ngày 
trên toàn Hàn Quốc. CJ Freshway tự vận hành trung tâm phân phối ở Suwon,Icheon, Jangseong, 
Yangsan Tại Daegu và đang xây dựng hệ thống vận chuyển được hệ thống hóa trên toàn Hàn  
Quốc bằng việc thuê-sử dụng hệ thống bảo quản hàng ở các điểm phân phối trên toàn Hàn Quốc.
Sử dụng trung tâm theo từng khu vực lưu thông Đại Hàn CJ của các công ty chuyên phân phối 
(Seoul, Wonju, Gangleung, Daejeon, Janglim, Jincheon v.v.) để đảm bảo các điểm dịch vụ 
 chuyển hàng trên toàn quốc.



CJ Freshway đang vận hành các trung tâm phân phối quy mô lớn ở Suwon, Icheon, 
Jangseong, Yangsan Tại Daegu  vô cùng tự hào về hệ thống khoa học của mình, đồng 
thời chúng tôi đang xây dựng hệ thống chuyển hàng D-1 toàn Hàn Quốc. Chúng tôi có thể chuyển 
nguyên liệu thực phẩm theo dạng tập trung đúng nơi đúng thời điểm mà khách hàng mong 
muốn nhờ vào hệ thống và trung tâm phân phối theo tiêu chuẩn bậc nhất toàn Hàn Quốc. 

Xác lập cơ sở trung chuyển toàn quốc, CJ Freshway xây dựng hệ thống đặt hàng tiện lợi nhằm 
phục vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng, online và mobile. Khách hàng có thể mua hàng 
hóa thực phẩm tiện lợi bất cứ khi nào và ở đâu. 

chăn nuôi, thực phẩm giao hàng ngày, thực phẩm mát / cấp đông, thực phẩm gia công 



mát, cấp đông, nhiệt độ 

động theo phòng bảo quản (mát / cấp đông) các sản phẩm

loại theo mát / cấp đông)





CJ Freshway cho ra mắt các loại dịch vụ tư vấn và đào tạo sử dụng cơ sở vật chất phong 
phú như nhân lực chuyên môn dịch vụ có kinh nghiệm hiện trường đa dạng, nhân lực 
chuyên môn về an toàn vệ sinh quản lý và chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh của các cửa 
hàng, trung tâm R&D chuyên nghiệp nắm giữ hơn gần 10 nghìn thực đơn. Đặc biệt chúng tôi
còn cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hóa và phát triển Menu mang tính cạnh tranh thông qua
phương pháp giáo dục thực tập nhờ học viện nấu ăn quy mô lớn, hướng dẫn phát triển
phương pháp nấu ăn, công thức, đề xuất menu mới và đánh giá menu thông qua tư vấn
menu.



Học viện dịch vụ của CJ Freshway lưu giữ đa dạng các tình huống sự cố phát sinh từ thực 
địa. Vận hành tổ chức chuyên trách từ năm 2005, đào tạo chất lượng xuất sắc, được tín 
nhiệm và đào tạo cho cả các doanh nghiệp bên ngoài. 

Học viện dịch vụ trong nỗ lực nâng cao tinh thần và trình độ dịch vụ tại nhân lực tiếp xúc 
với khách hàng thông qua các chương trình Boom-up, biên soạn tài liệu sổ tay hướng dẫn 
dựa thêm các tình huống thực tế từng kênh bán hàng của MOT (Moment of Truth), nghiên 
cứu và quan sát liên tục trên thực địa. Đồng thời nỗ lực tăng cường tính cạnh tranh của 
các khách hàng đang đều hành bếp ăn công nghiệp với vai trò hỗ trợ trong hoạt động tư 
vấn và đào tạo nghiệp vụ dịch vụ đối với các khách hàng của suất ăn công nghiệp và lưu 
thông thực phẩm.

Các hoạt động tiêu biểu về chương trình đào tạo từ các tổ chức bên ngoài và 
quản lý chất lượng
Đào tạo : Số lượng lớn như Khu công nghiệp an toàn, khu công nghiệp phúc lợi, Liên hoan 
phim Busan, Sở giáo dục, Bệnh viện, Công ty
Quản lý chất lượng : Phomein, Quiznos, Nolsoop, Warawara



Được phong tặng danh hiệu xuất sắc trong chương trình "Giảm muối" do Sở vệ sinh an toàn thực phẩm Hàn Quốc tổ chức 
Nhận phần thưởng từ tổng thống Hàn Quốc chương trình "Tạo việc làm" do bộ Lao động Hàn Quốc chủ trì 
Được tuyển chọn là doanh nghiệp xuất sắc nhất theo đánh giá của ESG từ viện dịch vụ công Hàn Quốc 

2016.05

2016.09

2016.11

2017
lưu thông kênh bán lẻ
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