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Chi phí đầu tư thấp
Tiềm năng thu nhập hấp dẫn
Không yêu cầu kho bãi, cơ sở hạ tầng
Văn phòng gọn nhẹ
Ngành công nghiệp giao vận toàn cầu

BẮT ĐẦU KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS TOÀN CẦU
THÔNG QUA MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG TỪ
CHÚNG TÔI

Nhượng quyền InXpress giới thiệu đến quý vị chi phí đầu vào thấp và một công việc
kinh doanh ít rủi ro với khả năng hoàn vốn tốt khi đầu tư. InXpress có thể là một 
cơ hội đầu tư tuyệt vời cho quý vị.

InXpress đứng top 50 thương hiệu nhượng quyền toàn cầu và vẫn tiếp tục phát triển
kinh doanh toàn cầu với một mô hình kinh doanh đổi mới, nhằm tạo ra thu nhập 
365 ngày một năm, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho Đại lý nhượng quyền của quý vị.

Hãy cho chúng tôi cơ hội chia sẻ về InXpress…

Chúng tôi mang đến một hệ thống, những công cụ và một cơ hội để bạn có thể tạo ra
nguồn thu nhập thông qua việc kinh doanh trong lĩnh vực chuyển phát nhanh đầy
triển vọng, giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp trong mơ của bạn:

Các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới.

Vì sao nên chọn InXpress
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Được thành lập vào năm 1999 tại Manchester, Anh bởi John Thompson và
khởi đầu chuỗi thành công tại thị trường Anh trước khi phát triển sang thị
trường Mỹ vào năm 2006 với hơn 40 đại lý nhận quyền đầu tiên và doanh thu
hàng chục triệu đô la Mỹ hàng tháng. InXpress chính thức mở rộng sang khu
vực châu Á – Thái Bình Dương từ 2009 với sự hiện diện tại các quốc gia chủ
yếu như Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và
Ấn Độ.

Công ty cũng nhanh chóng phát triển mạng lưới nhượng quyền tại lục địa
châu Âu từ 2011. Hiện nay, InXpress đang hoạt động tại trên 14 quốc gia với
văn phòng khu vực tại Manchester – Anh, Brisbane – Australia, Manila –
Philippin và Salt Lake – Mỹ với hơn 500 đại lý nhận quyền.

MỘT LỊCH SỬ LÂU DÀI 

InXpress là một doanh nghiệp bán hàng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp
vận chuyển hàng Quốc tế độc nhất và tiết kiệm cho các công ty quy mô
vừa và nhỏ (SMEs). Mô hình của chúng tôi khá đơn giản nhưng hiệu quả:
các đối tác vận chuyển của chúng tôi như DHL sẽ xử lý tất cả việc giao
nhận hàng, trong khi chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và
lập hóa đơn. Khi làm việc với InXpress, bạn sẽ nhận được chất lượng dịch
vụ đáng tin cậy, nhà cung cấp dịch vụ đa dạng, sự thuận tiện trên hóa đơn
với một liên hệ duy nhất và sự tiết kiệm chi phí đáng kể!

InXpress hoạt động với Giá trị cốt lõi hướng đến sự phát triển bền vững cho
cả doanh nghiệp lẫn thị trường. Tại InXpress, chúng tôi gọi đó là GREAT

VỀ CHÚNG TÔI
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Gives Back [Tương trợ] - Hướng đến sự giúp đỡ xã hội bằng hoạt động
thiện nguyện thông qua hoạt động kinh doanh.
Results Driven [Hiệu quả] – Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh
bền vững thông qua hoạt động tư vấn hướng dẫn, đánh giá cơ hội khả
thi bởi phân tích dữ liệu, khen ngợi thành tích thông qua chỉ số kết quả
kinh doanh và lợi nhuận.
Energetic Fun [Hết mình] – Sự nhiệt tình và Đam mê trong thực thi và
tương tác công việc luôn mang đến năng lượng tích cực trong môi
trường hoạt động của Công ty.
All In [Cam kết] – Luôn hướng đến hỗ trợ hệ thống đại lý thành công
bằng các phương pháp, công cụ, tiêu chuẩn và quy trình đã được
chứng minh thành công của mô hình kinh doanh tại các thị trường trên
thế giới.
Targeted Improvement [Luôn cải tiến] – Không ngừng lắng nghe, tìm
kiếm cơ hội làm tốt hơn. Nâng cao hiệu quả của hệ thống từ việc
không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi thành viên hướng đến mục tiêu
phát triển hệ thống bền vững tại thị trường Việt Nam.

GIÁ TRỊ GREAT

Trong năm 2020, InXpress đã phục vụ hơn 2,000 khách hàng tại Việt
Nam chuyển phát nhanh hơn 50,000 lô hàng giao nhận cả trong nước
và Quốc tế. 
Với quy mô ngành Logistic dự báo tăng trưởng tốt trong tầm nhìn dài
hạn. InXpress vẫn tiếp tục tăng cường thâm nhập thị trường giúp củng
cố và phát triển mối quan hệ với các nhà vận chuyển cũng như tăng độ
nhận diện của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. InXpress có kế
hoạch mở rộng tại nhiều tỉnh thành phố, trong đó trọng tâm tại các thị
trường tiềm năng tại miền Bắc, miền Nam và miền Tây và tìm kiếm
những đối tác phù hợp cùng phát triển thị trường một cách bền vững
và hiệu quả. 
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TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 
TIẾP CẬN 
TƯ VẤN DỊCH VỤ 
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 
TỐI ƯU HOÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ BÁN HÀNG 
PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP 
KIẾN THỨC TRONG NGÀNH 
TẠO ĐỘNG LỰC 
BÁO CÁO QUẢN TRỊ / QUẢN TRỊ THỜI GIAN
QUẢN TRỊ KHU VỰC VÀ KHÁCH HÀNG

InXpress cung cấp cho quý vị một khóa đào tạo 4 giai đoạn, kết hợp với sự hỗ trợ từ Huấn luyện
viên Kinh doanh giàu kinh nghiệm của chúng tôi để giúp quý vị thành công. Khóa đào tạo
InXpress mà chúng tôi đưa ra là một trong những khóa đào tạo tốt nhất hiện có trên thế giới.

Chúng tôi sẽ cung cấp khóa đào tạo toàn diện bao gồm: 

Quý vị sẽ kết thúc khóa huấn luyện tại văn phòng InXpress với kiến thức, sự tự tin và động lực
để thành công trong việc đạt được ước mơ của quý vị. Quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những
nhân viên được đào tạo, có kinh nghiệm với một tiêu chí: giúp quý vị đạt được mục tiêu của
mình.

CÁC GIẢI THƯỞNG 
Trong năm 2021 vừa qua, InXpress đã xuất sắc dành chiến thắng hạng mục “White Collar” giải
thưởng Global Franchise Awards 2021. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi còn được gọi tên
vinh danh với giải thưởng Nhà Vô Địch Nhượng quyền Thương mại Toàn Cầu 2021; Top 10
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam; Top 10 Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ 
tận tâm 2021.

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
VÀ HỖ TRỢ TOÀN DIỆN
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MÔ HÌNH KINH DOANH
VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN

Chúng tôi gộp doanh thu vận chuyển của hàng trăm ngàn khách hàng toàn cầu –
“sức mua cộng hưởng” - để thương lượng với các nhà cung cấp vận chuyển đẳng
cấp quốc tế và chuyển mức giá cạnh tranh này tới các khách hàng. Các nhà cung
cấp giao nhận, vận chuyển các lô hàng, InXpress cung cấp dịch vụ khách hàng
hoàn hảo. 
Các đại lý nhận quyền không cần thực hiện bất cứ khâu nào trong quá trình vận
chuyển, các nhà cung cấp sẽ đảm nhận hoàn toàn việc đó

Đại lý
01 Nhận dạng các khách hàng tiềm năng 
02 Tư vấn dịch vụ cho khách hàng 
03 Khởi tạo tài khoản khách hàng

Đơn vị vận tải
04 Nhận thông tin đặt hàng từ hệ thống InXpress 
05 Nhận hàng từ khách hàng của InXpress 
06 Thực hiện toàn bộ quá trình vận chuyển tới tay người nhận 
07 Xuất hóa đơn dịch vụ cho inXpress 

InXpress Việt Nam
08 Nhận hoá đơn dịch vụ từ các nhà cung cấp 
09 Xuất hóa đơn và thu tiền khách hàng 
10 Thanh toán nhà cung cấp và giữ lại lợi nhuận

TIẾN TRÌNH DỊCH VỤ
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TẤT CẢ CÙNG CÓ LỢI - 
CÙNG CHIẾN THẮNG

Tôi chọn InXpress thay vì những thương hiệu
nhượng quyền khác vì nhận thấy inXpress có lợi
nhuận cao, chi phí nhượng quyền phù hợp chỉ
14,000 USD và là đối tác của các hãng vận
chuyển nổi tiếng, đặc biệt như DHL Express.
Trong quá trình hợp tác tôi được các anh/chị
trong hệ thống hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình, hệ
thống Webship+ dễ sử dụng cũng như quản lý
nên tôi rất hài lòng về điều này.

Mrs. Chi Võ
FR#125

Nhà cung cấp đạt được doanh thu khổng lồ từ hệ thống bán hàng mà họ không phải đào tạo,
quản lý, trả lương.
Khách hàng tiết kiệm thời gian, tiền bạc và được hưởng dịch vụ khách hàng tận tâm.
Đại lý InXpress có lợi nhuận từ mỗi lô hàng
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự hỗ trợ tại mỗi bước bạn cần.

Trong quá trình tìm hiểu để mở rộng công việc
kinh doanh, tôi nhận thấy mô hình của InXpress
phù hợp với công việc kinh doanh hiện tại nên tôi
quyết định chọn InXpress thay vì những mô hình
nhượng quyền khác. Tôi thấy hài lòng ở điểm chủ
động trong việc gửi hàng hóa thông qua hệ thông
phần mền mà InXpress cung cấp; và có đối tác
quốc tế hỗ trợ giao nhận là DHL Express.

Mr. Tín Nguyễn
FR#111
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DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Tại InXpress, chúng tôi hiện đang là đối tác chiến lược với các hãng vận tải
hàng đầu trên thế giới, những đơn vị này sẽ đảm nhận các công việc về giao
vận và phân phát hàng hóa cho các khách hàng của quý vị. Một chuyên gia
trong lĩnh vực từ InXpress ở khu vực sẽ làm việc và hỗ trợ bạn tối đa trong
việc lựa chọn hãng vận tải và dịch vụ tối ưu cho nhu cầu của khách hàng.
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ĐÀO TẠO BƯỚC ĐẦU
Đội ngũ chuyên viên tận tình và chuyên nghiệp của chúng tôi thực sự hào
hứng trong việc hỗ trợ quý vị đạt được mục tiêu kinh doanh của kinh doanh.
Song song với việc giải đáp các câu hỏi của các đại lý, chúng tôi sẽ cung cấp
sự hướng dẫn cần thiết để giúp quý vị tạo dựng giá trị tích lũy doanh nghiệp
với lợi nhuận thụ động tiềm năng.

T R A N G  0 8

ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ MỚI 

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng
Kiến thức ngành 
Công thức thành công
Kỹ thuật tiếp thị 

Các đại lý nhượng quyền của InXpress sẽ được quyền truy cập vào một hệ
thống tích hợp hoàn chỉnh, cùng với chương trình đào tạo và hỗ trợ đề giúp
các đại lý thành công.

Giai đoạn 1 - Đào tạo Bước đầu: Hiểu rõ hơn về sản phẩm, dịch vụ và phương
thức triển khai đơn vị nhận quyền. Quý vị sẽ được đào tạo trực tiếp từ ban
điều hành InXpress Việt Nam trong 03 ngày tại văn phòng InXpress.

Giai đoạn 2 - Quý vị sẽ trải nghiệm khóa đào tạo 05 ngày tại TP Hồ Chí Minh.
 Tại đây quý vị sẽ được tìm hiểu về:

Giai đoạn 3 – HỖ TRỢ
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cho đại lý mới, quý vị sẽ nhận sự hỗ trợ
xuyên suốt từ huấn luyện viên kinh doanh giàu kinh nghiệm. Trong thời gian
này, quý vị và huấn luyện viên sẽ thực hiện các cuộc gọi, đặt lịch hẹn, gặp
khách hàng tiềm năng, kích hoạt khách hàng và đóng vai. Mục tiêu của việc
này để giúp quý vị trải nghiệm nhiều tình huống có thể xảy ra khi tương tác
với khách hàng.
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ĐÀO TẠO BƯỚC ĐẦU
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VĂN PHÒNG HỖ TRỢ 
Chúng tôi cũng có Bộ phận hỗ trợ đại lý, những người luôn sẵn sàng cũng
cấp cho quý vị thông tin hay sự đào tạo để đáp ứng các yêu cầu về phần
mềm, sản phẩm, dịch vụ để xử lý và giải quyết các vấn đề dưới bất kỳ hình
thức nào.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KINH DOANH 
Một trong những đặc điểm đặc trưng độc đáo trong mô hình của chúng tôi
là đại lý nhận quyền có thể tập trung vào tư vấn dịch vụ và xây dựng quan hệ
khách hàng trong khi bên nhượng quyền chịu trách nhiệm cho mảng hậu
cần. Chúng tôi làm tất cả các công việc về thu thập hay hóa đơn cho khách
hàng để giúp quý vị. 

ĐẠI HỌC InXpress
ĐẠI HỌC InXpress LÀ GÌ ?
Chúng tôi tạo ra khóa học chất lượng tại InXpress University, nơi giúp quý vị
bắt đầu con đường đúng đắn để đạt tới thành công một cách nhanh chóng
trong sự nghiệp mới của quý vị. Bằng việc tham gia vào InXpress University,
quý vị sẽ có được kiến thức, phát triển kỹ năng và khai thác những mong
muốn của mình để quyết định tham gia vào InXpress, một quyết định tốt
nhất mà quý vị từng có. Khóa đào tạo trực tuyến này sẽ giúp quý vị đào tạo
nhân viên của mình khi họ được tuyển.



ỨNG VIÊN LÝ TƯỞNG

ĐẠI LÝ NHẬN QUYỀN InXpress LÝ TƯỞNG 
Đại lý nhượng quyền thành công InXpress đến từ mọi tầng lớp xã hội và đa dạng về kinh
nghiệm, như: nhân viên bán hàng và quản lý, thương nhân và kế toán, nội trợ và giáo viên.
Họ đều có điểm chung, mong muốn đi đến thành công bằng việc điều hành một công việc
kinh doanh của riêng họ. Đại lý của chúng tôi là cá nhân tự chủ, có động lực để đi theo một
hệ thống nhượng quyền đã được minh chứng.

InXpress cung cấp nền tảng cho công việc kinh doanh mà sẽ cung cấp cho những người,
với sự cam kết và tinh thần doanh chủ, một cơ hội kinh doanh với lợi nhuận tài chính cực kỳ
hấp dẫn.
 

Dĩ nhiên, thành công luôn đòi hỏi tiến lên, cam kết và sự hăng hái được hỗ trợ bởi quyết tâm
biến giấc mơ trở thành hiện thực. Tinh thần doanh chủ là một mặt hàng có giá trị. Điều đó
giải thích tại sao, với việc áp dụng đúng đắn kết hợp các cơ hội, nó được trả giá xứng đáng.

Bạn có phải là đại lý nhượng quyền tiếp theo của InXpress không? 

Nếu bạn là người thích bán hàng, có định hướng và nhiệt tình, thì mô hình nhượng quyền
của InXpress có thể dành cho bạn! Với quyền tự do xây dựng nhượng quyền thương mại của
bạn theo bất kỳ cách nào bạn muốn, bạn có thể bắt đầu một mình và tiến đến cơ sở và lực
lượng lao động, hoặc bạn có thể toàn lực và có một đội ngũ và văn phòng ngay từ đầu. Dù
bạn muốn đi theo con đường nào, InXpress có thể cung cấp cho bạn sự linh hoạt và phong
cách sống mà bạn đang tìm kiếm.

T R A N G  1 0

CHI PHÍ ĐẦU TƯ 
CHI PHÍ ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN 

Quý vị có thể khởi tạo Đại lý nhận quyền InXpress với mức chi phí 14,000 đô la Mỹ (chưa
bao gồm VAT). Mức phí đầu tư ban đầu thấp cung cấp một mô hình kinh doanh ít rủi ro và
cơ hội lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. 
Trong các bước tiếp theo, với việc ký kết Thỏa thuận Bảo mật thông tin, quý vị sẽ được cung
cấp các thông tin chi tiết về chi phí đầu tư. 
Chi phí hoạt động thấp: Các đại lý của InXpress có thể hoạt động tại bất cứ văn phòng nào
tiết kiệm nhất nhờ hệ thống quản trị online, với internet, máy tính và điện thoại. Quý vị có thể
tự bắt đầu với chính bản thân mình hoặc tạo ra dòng thu nhập nhanh chóng đến ngạc nhiên
từ đội ngũ nhân viên của mình. 



THÔNG TIN ĐẦU TƯ TÀI NGUYÊN

BỘ CÔNG CỤ MARKETING 
InXpress sẽ cung cấp cho quý vị một bộ công cụ tiếp thị toàn diện để giúp quý vị bán hàng
từ những ngày đầu.

BIỂU MẪU MARKETING 
Bộ phận hỗ trợ trực tuyến sẽ tìm kiếm cho quý vị những gì quý vị cần với sự thông báo đơn
giản trong giây lát. Bộ phận này cũng làm việc như một mang lưới bằng việc giúp quý vị kết
nối với những đại lý thành viên, những người đã có kinh nghiệm trong ngành và có thể đưa
ra cho quý vị những lời khuyên và công cụ để giúp quý vị đi tới thành công.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN  
Cùng với bộ phận hỗ tợ trực tuyến, quý vị có thể tiếp cận những đại lý có kinh nghiêm,
những người có thể cho quý vị một cái nhìn chuẩn về những điều có thể xảy ra khi bắt đầu
công việc kinh doanh. Đại lý Inxpress làm việc cùng nhau và hỗ trợ nhau để phát triển
thương hiệu trên toàn cầu.

VĂN PHÒNG HỖ TRỢ INXPRESS 
Đại diện hỗ trợ đại lý nhượng quyền của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị, hỗ trợ và đào
tạo để đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất cho khách hàng của quý vị.
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QUY TRÌNH GIA NHẬP 
8 BƯỚC

Khi bạn đã quyết định rằng nhượng quyền InXpress phù hợp với bạn và bạn đã được
thực hiện qua Quy trình khám phá của chúng tôi để ký kết thỏa thuận của mình,
chúng tôi chỉ cần thực hiện một vài bước để giúp bạn tham gia

Cuộc gọi 
chuyển giao 1

Thiết lập bên 
 nhận quyền2

4 Đào tạo kinh doanh

Đại học InXpress3

5 Đào tạo thực hành

Tốt nghiệp6

Hỗ trợ tiếp thị7

Huấn luyện liên tục 8

Là lời giới thiệu chính thức về nhóm giới thiệu và hỗ
trợ. Nhóm này sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các câu hỏi
và vấn đề trong vài tuần và tháng đầu tiên hoạt động
kinh doanh của bên nhận quyền mới.

Email chào mừng được gửi đến bên nhận quyền mới
tại thời điểm bàn giao. Những email này trình bày
chi tiết các bước bắt đầu và cung cấp URL và
mật khẩu cho tất cả các ứng dụng phần mềm.

Tất cả các bên nhận quyền đều trải qua chương trình
đào tạo kinh doanh chuyên sâu kéo dài 2 tuần của
chúng tôi tại văn phòng công ty. 

Những người nhận quyền mới được cấp quyền truy
cập vào Đại học InXpress và được yêu cầu hoàn thành
một số mô-đun trước khi đào tạo kinh doanh, để họ có
nền tảng học tập vững chắc.

Sau khóa đào tạo kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội làm
việc với một bên nhận quyền hiện tại để đưa khóa đào
tạo của bạn vào thực tế và tiếp tục phát triển kỹ năng
bán hàng của bạn.

Sau khi đáp ứng tất cả các mục tiêu đào tạo và đạt
được một số KPI quan trọng liên quan đến hoạt động
và tỷ suất lợi nhuận gộp, một bên nhận quyền mới sẽ
được chuyển sang đào tạo và hỗ trợ chính thống.

Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả
các tài liệu tiếp thị bao gồm CRM, danh thiếp, thiết lập
trang web và tài liệu bán hàng của khách hàng cũng
như hỗ trợ tiếp thị liên tục.

Những người nhận quyền mới thường xuyên liên hệ với
nhóm giới thiệu và Trung tâm Hỗ trợ Nhượng quyền
(FSC) để có thêm kiến   thức và giải đáp mọi thắc mắc.
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