
TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA NINJA VAN 

Sau đây là danh sách không đầy đủ các hướng dẫn chung quy cách đóng gói của Ninja 

bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

a. Bao bì bên ngoài: Tất cả các bưu kiện phải có bao bì bên ngoài bao phủ 100% diện 

tích tiếp xúc (ví dụ: hộp carton hoặc polyme), nếu không, vui lòng bọc bằng vải co 

hoặc bọc bong bóng toàn bộ gói hàng. 

b. Bao bì bên trong: Bao bì phải được đóng gói chặt chẽ và vừa vặn, nếu không, vui 

lòng lấp đầy các khoảng trống ở giữa bằng chất độn. 

c. Bọc gốm, thủy tinh và các vật dễ vỡ khác trong vật liệu bảo vệ như bọc bong bóng 

trước khi đặt các vật phẩm đó vào hộp bên ngoài. 

d. Hàng hóa cồng kềnh: Đặt các hàng hóa cồng kềnh vào trong một hộp lớn và lấp đầy 

khoảng trống ở giữa bằng chất độn. 

e. Bọc gốm sứ, thủy tinh và các vật dễ vỡ khác trong vật liệu bảo vệ (ví dụ: bọc bong 

bóng). 

 

(Giấy bọc bong bóng) 

f. Bưu kiện phải có khả năng chịu được tác động vật lý của việc vận chuyển. Đối với 

các bưu kiện có ngoại thất nhạy cảm như hộp quà tặng, đảm bảo chúng được gói 

bằng vải cohoặc bọc bong bóng trước khi đặt chúng vào hộp. 

g. Tất cả các mặt hàng dễ vỡ phải được dán nhãn dễ vỡ. 

h. Đảm bảo rằng bên ngoài hoặc trên bao bì không có bất kỳ địa chỉ cũ hoặc nhãn theo 

dõi cũ. 

i. Hàng hóa phải được dán nhãn chính xác và đơn đặt hàng được tải lên hệ thống 

Ninja. Mỗi bưu kiện chỉ được có một nhãn theo dõi duy nhất. 



j. Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị điện tử đã được tắt nguồn và tháo pin ra khỏi thiết 

bị nếu có thể. 

k. Khi gửi chất lỏng / rượu hoặc các mặt hàng đóng chai khác, vui lòng đặt chúng ở vị 

trí thẳng đứng và dán nhãn bưu kiện bằng nhãn dán thẳng đứng. 

2.1. Hướng dẫn cụ thể cho một số trường hợp 

a. Hóa mỹ phẩm 

 

 

b. Đồ công nghệ 

 

 

c. Văn phòng phẩm 

 



 

 

Với hàng hoá dạng mảnh như tranh vẽ, bản đồ…, những đồ dễ rách nát cần được 

cuộn tròn, cho vào ống nhựa hay các ống bằng bìa carton cứng, bịt kín 2 đầu ống. 

Hoặc cho vào cặp tài liệu, đồng thời đóng gói vào thùng carton cứng có hình dạng 

phù hợp, không quá lớn so với sản phẩm. 

 

d. Thực phẩm khô 

 

Các mặt hàng thực phẩm khô cần được đóng gói bằng nhiều lớp, kín, chống ẩm và 

va đập (với thực phẩm dễ vỡ vụn), hút chân không để không ảnh hưởng chất lượng 

thực phẩm sau quá trình vẫn chuyển; nên được quấn kỹ sẽ tránh phát ra mùi thu hút 

động vật/côn trùng. 

 


