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CÔNG TY SHOWASOKO,ĐÃ HƠN 30 NĂM HỖ
TRỢ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM.

THÔNG TIN CÔNG TY

Company profile

Tên công
ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SHOWASOKO

Người đại
diện

MATSUMOTO NAOHISA

TRỤ SỞ CHÍNH

Company access

Thành lập Tháng 8 năm 1986
Nguồn vốn 5,000 vạn yên
Địa chỉ

Osakafu osakashi miyakojimaku nakanocho
2chome 14 ban 18 go

Thông tin
liên lạc

TEL 06-6882-0808 / FAX 06-6356-2101

Nhân viên 89 người （từ tháng 2 năm 2019 đến nay）
Doanh thu

14 triệu 1,400 vạn yên（từ tháng 2 năm 2019
đến nay）

Chi nhánh
CÔNG TY CỔ PHẦN SHINEISHOJI
việt nam
Địa chỉ
https://showa-so-ko.com
mạng

Từ ga kyobashi/sakuranomiya đi bộ 10 phút

Công ty cổ phần showasoko,từ năm 1986 đã phát triển với 2 ngành nghề chính kinh doanh kho bãi và kinh doanh vận chuyển.
Từ khi thành lập đến nay,lấy thực phẩm làm trung tâm triển khai mở rộng vận chuyển và quản lý.（Vùng kansai với 5 cơ
sở,kanto 3 cơ sở）.Từ năm 2019 đã thành lập chi nhánh ở Việt Nam và bắt đầu giới thiệu nguồn lao động nước ngoài.

4 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

KINH DOANH VẬN CHUYỂN

01

Kỹ thuật quản lý vượt trội＋an toàn thân thiện
Với môi trường.
■Vận chuyển số lượng lớn thực phẩm với 3 cấp nhiệt độ cho chuỗi
doanh nghiệp lớn đồ ăn nhanh.
■Vận chuyển thực phẩm ở nhiệt độ thấp cho chuỗi cửa hàng tiện lợi.
■Liên kết vận chuyển thiết bị hỗ trợ y tế.
■Vận chuyển thực phẩm cho chuỗi siêu thị.
■Vận chuyển cho nhà máy của các hãng thực phẩm lớn,trung tâm
Phân phối ở nhiệt độ thấp.

02

KINH DOANH KHO BÃI
Dịch vụ nhà kho nhanh gọn an tâm,an toàn
Nhập thực phẩm ở nhiệt độ thấp vào kho,quản lý và xuất đi.
■Vân hành phân loại hàng rồi vận chuyển liên tục cho các trung tâm
Phân phối,chuỗi siêu thị,nhà hàng ,cửa hàng tiện lợi,chuỗi nhà hàng
Đồ ăn nhanh lớn.
■Nhập thiết bị hỗ trợ y tế cho thuê về làm sạch,bảo trì ,bảo quản
Đóng gói và xuất đi.

03

GIẢI PHÁP KINH DOANH
Đề án dưa trên bí quyết nhiều năm
Của công ty chúng tôi.
「Vận chuyển+kinh doang kho bãi hiệu quả cao」
Đề xuất giải pháp kinh doanh vận chuyển ,kho bãi hiệu quả cao +thiết
Lập văn phòng để đáp ứng nhu cầu cho các trung tâm phân phối ở nhiệt
Độ ( đông lạnh,làm mát,nhiệt độ thường).

04

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM NƯỚC NGOÀI
Giải quyết vấn đề thiếu lao đông Nhật Bản
Giới thiệu lao động nước ngoài cho xí nghiệp nhật bản ,giải quyết vấn
Đề thiếu thụt nhân lực mà các doanh nghiệp kinh doanh đang phải đối
Mặt.
Chi nhánh ở việt nam vừa liên kết với doanh nghiệp bản địa và có khả
Năng độc lập cung cấp nguồn nhân lực trẻ.

AN TOÀN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ
<CHẤT LƯỢNG・AN TOÀN>
（1）Chứng nhận chất lượng sản phẩm ISO9001
（2）Chứng nhận doanh nghiệp ưu tú vận chuyển an toàn của nhật
（3）Tất cả các xe đều được trang bị máy quản lý tốc độ kỹ thuật số,kamera
ghi lại hành trình của xe.
（4）Đào tạo khóa học lái xe an toàn cho lái xe.

<8 CƠ SỞ NHẬT BẢN,1 CƠ SỞ VIỆT NAM>
TRỤ SỞ CHÍNH

〒534-0027 Osakafu osakashi miyakojimaku nakanocho 2chome 14ban 18go
TEL:06-6882-0808 FAX（kinh doanh）:06-6356-2101 FAX（kế toán）:06-6809-1390

CƠ SỞ ROKKO
〒658-0031 Hyogoken kobeshi higashinadaku koyochohigashi 4chome 5ban/nhà kho （morimotosoko）
TEL:078-857-6023 / FAX:078-857-6024

CƠ SỞ FUKAEHAMA
〒658-0023 Hyogoken kobeshi higashinadaku fukaehamacho 36ban 6go/nhà kho (keiteionfuｚu)
TEL:078-441-6190 / FAX:078-441-6191

CƠ SỞ NISHINOMIYA
〒663-8142 Hyogoken nishinomiyashi naruohamacho 3chome 9ban 13go/nhà kho（nikkenrisukogyo）
TEL:0798-41-8690 / FAX:0798-41-8691

CƠ SỞ KYOTO
〒623-0053 Kyotofu ayabeshi miyashirocho miyashiro 25
TEL:077-345-3245 / FAX:077-345-3246

CƠ SỞ NISHITOKYO
〒192-0032 Tokyoto hachiojishi ishikawacho 2973ban 2go/nhà kho（ fujieko nishitokyoFDC）
TEL:042-649-3861 / FAX:042-649-3862

CƠ SỞ CHIBA
〒273-0012 Chibaken funabashishi hamacho 3chome 2ban 5go/nhà kho (fujiekochibasenta）
TEL:047-401-0451 / FAX:047-401-0451

CƠ SỞ FUNABASHI
〒273-0012 Chibaken funabashishi hamacho 3chome 3ban 1go/ nhà kho （matsuokafunabashibutsuryusenta）
TEL:047-401-2300 / FAX:047-401-2136

CHI NHÁNH VIỆT NAM（SHIN-EI VIETNAM CO.,LTD.）
6 ĐẠNG VĂN SÂM P2 TÂN BÌNH HỒ CHÍ MINH

LỊCH SỬ CÔNG TY

Tháng 08 năm 1986 Thành lập công ty TNHH SHOWAJYUKI mục đích vân chuyển hàng nặng.
Tháng 07 năm 1987 Chuyển đổi từ công ty TNHH SHOWAJYUKI thành công ty TNHH SHOWASOKO.
Chuyển trụ sở chính từ hyogoken kakogunharimacho tới osakashi miyakojimaku

Tháng 07 năm 1987 nakanocho.
Tháng 06 năm 1995 Đăng ký cơ sở kinh doanhkobe ở kobeshinishiku.
Tháng 05 năm 1996 Mở cơ sở kinh doanh kobenishi.

Tháng 07 năm 1999 Chuyển đổi từ công ty TNHH SHOWASOKO thành công ty CP SHOWASOKO.
Tháng 04 năm 2002 Mở cơ sở kinh doanh fukae.
Chuyển trụ sở chính từ osakashi miyakojimaku nakanocho tới osakashi

Tháng 05 năm 2002 chuokutanimachi.

Chuyển trụ sở chính từ osakashi chuoku tanimachi tới osakashi miyakojimaku

Tháng 02 năm 2004 nakanocho.
Tháng 03 năm 2004 Được chứng nhận ISO9001：2008.
Tháng 11 năm 2006 Mở cơ sở kinh doanh rokko.

Tháng 09 năm 2007 Đóng cửa cơ sở kinh doanh nishikobe.
Tháng 11 năm 2010 Đóng cửa cơ sở kinh doanh kobe.
Tháng 08 năm 2012 Mở cơ sở kinh doanh nishinomiya.
Tháng 12 năm 2012 Mở cơ sở kinh doanh chiba tại chibaken funabashishi.
Tháng 04 năm 2013 Mở cơ sở kinh doanh nishitokyo tại tokyoto hachiojishi.
Tháng 06 năm 2013 Nguồn vốn hơn 5,000 vạn yên.
Tháng 07 năm 2014 Mở cơ sở kinh doanh funabashi tại chibaken funabashishi.
Tháng 06 năm 2015 Thành lập công ty CP SHINEISHOJI.
Tháng 12 năm 2015 cơ sở kinh doanh rokko được chứng nhận đánh giá an toàn kinh doanh vận chuyển.
Thành lập công ty CP SHINEISYOJI tại Việt Nam TPHCM,pháp nhân địa phương

Tháng 03 năm 2019 SHIN-EI VIETNAM.
Tháng 03 năm 2019 Mở cơ sở kinh doanh kyoto tại kyotofu ayabeshi.

Địa chỉ：https://showa-so-ko.com

