THILOGI vận chuyển chuyến hàng mở đầu cho hợp tác với
TTC Sugar
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Ngày 19/9, THILOGI đã vận chuyển 600 tấn đường thành phẩm xuyên biên giới từ Công ty TNHH Mía đường TTC
Attapeu tại tỉnh Attapeu (Lào) đến Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hoà tại tỉnh Đồng Nai (Việt Nam) cho Công
ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC Sugar).

Đây là chuyến vận chuyển mở đầu cho thoả thuận hợp tác lâu dài giữa THILOGI và TTC Sugar. Lô đường thành phẩm được đóng gói
dưới nhiều dạng (dạng hạt đóng bao và dạng lỏng đóng thùng) nên THILOGI đã bố trí 20 lái xe, xe đầu kéo cùng sơ mi rơ moóc
chuyên dụng vận chuyển an toàn, hạn chế rung lắc, tránh đổ, vỡ khi di chuyển trên những cung đường hiểm trở; đồng thời đảm bảo
chất lượng đường, không để biến chất sản phẩm trước tác động của thời tiết.
Là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics trọn gói cho nông nghiệp (vận chuyển trái cây, gia súc, vật tư nông nghiệp…), THILOGI
đầu tư hệ thống phương tiện cùng đội ngũ nhân lớn, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mà khách hàng đặt ra. Phục vụ vận chuyển
hàng hoá nông nghiệp xuyên biên giới tối ưu, an toàn, nhanh chóng cho THACO AGRICULTURE, TTC Sugar… THILOGI giúp các
doanh nghiệp tiết kiệm chi phí logistics, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Hiện nay, TTC Sugar có gần 4.500 ha đất trồng mía organic tại tỉnh Attapeu, Lào. Dự kiến đến năm 2024 - 2025, diện tích này sẽ
tăng lên 12.000 ha với tổng sản lượng 784.000 tấn mía và hơn 100.000 tấn đường organic phục vụ người tiêu dùng Việt Nam và
xuất khẩu. Do đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới của doanh nghiệp này là rất lớn. Theo kế hoạch, trong thời gian
tới, mỗi tháng THILOGI sẽ vận chuyển khoảng 2.000 tấn đường từ Lào về Việt Nam cho TTC Sugar.

Đường được đóng gói trong bao vận chuyển từ Attapeu (Lào) đến Biên Hoà (Đồng Nai)

