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Thư ngỏ  
 

Thân gửi Quý khách hàng! 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Funny Group xin gửi đến Quý khách hàng lời chào 

hợp tác, chúc Quý Khách hàng ngày càng thành công trong giai đoạn sắp tới. 

Qua nghiên cứu lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Quý khách, nhận thấy nhu cầu 

mặt hàng Hạt đậu nành là một trong những nguyên liệu sản xuất đầu vào, chúng tôi 

mạn phép gửi thư ngỏ này với mục đích giới thiệu sản phẩm nhập khẩu của mình. 

Funny Group hi vọng sẽ có cơ hội trở thành đối tác tin cậy cung ứng nguyên liệu đầu 

vào trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý khách.  

Các sản phẩm nông sản nhập khẩu của chúng tôi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ 

các đối tác có thương hiệu lớn tại Mỹ, tập trung vào mặt hàng không biến đổi gen 

(Non – GMO).  

Về chất lượng sản phẩm, chúng tôi sẵn sàng chứng minh qua các tổ chức kiểm 

nghiệm Thế giới và Việt Nam. 

Về năng lực cung ứng, chúng tôi khẳng định và cam kết mang đến cho Quý khách 

sự hài lòng tối đa bằng chất lượng sản phẩm có thể cảm nhận ngay lập tức, chủ động 

lượng hàng và giá thành tốt nhất thị trường nông sản trong thời điểm hiện nay. 

Một lần nữa, Funny Group rất hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác Quý khách với sản 

phẩm Đậu nành nhằm tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa chi phí cũng như mở ra cơ 

hội hợp tác lâu dài cùng Funny Group. 

Funny Group – chúng tôi mong sớm nhận được phản hồi từ phía Quý khách! 

 

Giám đốc 

  

 

Trần Ngọc Hà 
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PHẦN I: SƠ LƯỢC VỀ FUNNY GROUP 

1. Giới thiệu chung 

Công ty Cổ phần Funny Group hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng 

hàng nông sản các loại (đậu nành, hạt ngô nổ, nam việt quất sấy,…). Hoạt động chính và mặt 

hàng chủ lực của Công ty là kinh doanh nội địa, nhập khẩu các sản phẩm nông sản không 

biến đổi gen (NON – GMO). Với lợi thế về đại diện thương mại Funny USA của Công ty 

trực tiếp tại Hoa Kỳ nên Công ty có thể đáp ứng hầu hết các đơn hàng đúng tiến độ với số 

lượng lớn, giá cả cạnh tranh và chất lượng tốt nhất. 

Cơ sở vật chất hiện nay của Funny Group được đánh giá có quy mô được đầu tư với đầy 

đủ hệ thống từ khâu lựa chọn đối tác nhập khẩu uy tín, hệ thống kho bãi bảo quản sản phẩm 

đủ điều kiện đến hệ thống vận tải rộng khắp cả nước.  

2. Lợi thế nổi bật 

Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp từ đối tác có trên 125 năm kinh nghiệm tại 

Hoa Kỳ. Chính vì vậy, Khách hàng được đảm bảo giá thành tốt nhất (giá gốc). 

Chúng tôi đã thiết lập cơ sở Đại diện thương mại Funny USA tại New Jersey, Hoa Kỳ 

để đảm bảo thông tin xác thực nguồn hàng từ phía đầu xuất khẩu. 

Hệ thống kho bãi rộng và đạt yêu cầu bảo quản sản phẩm nông sản  đảm bảo chất 

lượng sản phẩm đến phía Quý khách hàng + luôn có hàng dự trữ để phục vụ Quý khách hàng 

mọi lúc mọi nơi. 

Chúng tôi có kỹ năng quản lý chuỗi cung ứng toàn diện, tự tin đảm bảo nguồn hàng 

liên tục kịp thời phục vụ nhu cầu của Quý khách. 

3. Tôn chỉ kinh doanh 

Chuyên nghiệp: Chúng tôi hoạt động với quy trình làm việc thông minh, tiết kiệm 

thời gian, chi phí và gia tăng hiệu quả một cách đáng kể so với các phương pháp thông 

thường. 

Tận tâm: Khách hàng không phải là Thượng đế. Chúng tôi mong muốn phục vụ và 

làm hài lòng Khách hàng với tư cách là một Gia đình! 

Nhanh chóng và chính xác: Công việc chỉ hiệu quả nếu tốc độ đi cùng sự chính xác. 

Mọi lời hứa với Khách hàng sẽ luôn được thực hiện đúng như cam kết. 

http://www.funnygroup.com.vn/
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4. Các mặt hàng kinh doanh chủ lực 

Funny Group cung ứng nguồn hàng nông sản nhập khẩu chất lượng cao được nhập khẩu 

dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Với tiêu chí đảm bảo 

chất lượng hướng tới người tiêu dùng, các sản phẩm của Funny Group đều là các sản phẩm 

Organic, Non – GMO. 

Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu: 

Đậu nành mắt 

trắng (Non GMO) 

  

Ngô nổ hạt 

Popcorn (Non 

GMO) 

 

Nam việt quất sấy 

(Organic) 

 

 

 

 

 

 

http://www.funnygroup.com.vn/


 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN FUNNY GROUP 

Địa chỉ: Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, TP. Hà Nội, Việt Nam 

Email: funnygroup.com.vn@gmail.com  

Website: www.funnygroup.com.vn 

Hotline: 0903.25.67.67 

 

*.Funny Food: From Farm To Family.* 
 

PHẦN II: SẢN PHẨM HẠT ĐẬU NÀNH FUNNY GROUP 

1. Xuất xứ sản phẩm rõ ràng 

Sản phẩm Hạt đậu nành do Funny Group nhập khẩu hiện nay là dòng hạt giống Havane 

– được biết đến là hạt giống có chất lượng tốt nhất và là lựa chọn tối ưu cho tất cả các mục 

đích sản xuất.  

 

 

 

 

Funny Group là đối tác duy nhất tại Việt 

Nam cung ứng sản phẩm hạt đậu nành The 

Scoular Company – Đơn vị có bề dày với hơn 125 

năm kinh nghiệm quản lý chất lượng và cung ứng 

sản phẩm. Đội ngũ cán bộ Funny Group đã có cơ 

hội tham quan hệ thống nhà máy hiện đại giữ sản 

phẩm đạt chất lượng từ khâu thu hoạch đến điểm 

giao hàng, giao lưu cùng đối tác The Scoular 

Company về phương thức bảo quản chất lượng 

sản phẩm đạt chuẩn Quốc tế. 

2. Sản phẩm không biến đổi gen và có giá trị dinh dưỡng cao  

Mục tiêu hướng đến sức khỏe của người tiêu dùng, Funny Group quan tâm và lựa chọn 

đối tác cung ứng sản phẩm hạt đậu nành được xác thực NON-GMO. Funny Group sẽ cung 

Từ hơn 100 văn phòng và cơ sở, 1000 nhân
viên của The Scoular Company đang tham gia
vào việc kinh doanh mua, bán, và chế biến ngũ
cốc và nguyên liệu cũng như quản lý vận
chuyển và hậu cần trên toàn thế giới.

The Scoular Company cung cấp các giải pháp
chuỗi cung ứng đa dạng cho người tiêu dùng
cuối và các nhà cung cấp ngũ cốc, nguyên liệu
thức ăn, và các thành phần thực phẩm trên toàn
cầu.
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cấp đầy đủ tài liệu chứng minh chất lượng nguồn hàng đến Quý khách hàng, đảm bảo sản 

phẩm do Funny Group cung ứng đã được quản lý, phân loại một cách triệt để, đảm bảo chất 

lượng tốt nhất đến Quý khách hàng. 

Sản phẩm hạt đậu nành của Funny Group được trồng trong đất không biến đổi gen. Nó 

chưa bao giờ tiếp xúc với những cây trồng đã biến đổi khác. Lúc thu hoạch, sản phẩm được 

tiến hành những cuộc kiểm tra phát hiện GMO rất khắt khe trước khi chấp nhận hạt đậu nành. 

Những hạt đậu nành không đáp ứng được các tiêu chuẩn của The Scoular Company và 

USDA tự động bị loại bỏ hoặc bán để làm thức ăn gia súc. Những tiêu chuẩn này là những 

tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới liên quan đến việc canh tác hạt đậu nành được bảo quản 

nguyên dạng không biến đổi gen. 

 

Chúng tôi gửi kèm theo Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm bao gồm: Giấy kiểm tra 

mẫu hàng hoá; Chứng nhận kiểm dịch của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) 

3. Thành phẩm sản xuất cao hơn  

Thị trường nhập khẩu đậu nành hiện nay chủ yếu từ Mỹ và Canada, Chúng tôi đã làm 1 

phép thử để minh chứng sản phẩm Hạt đậu nành từ đối tác The Scoular Company có hiệu 

suất thành phẩm cao hơn (dôi hơn) so với sản phẩm của các đối tác khác tại Hoa Kỳ và hàng 

có xuất xứ từ Canada. 

- Về mẫu mã: Sản phẩm được khách hàng của chúng tôi đánh giá tròn đều, cỡ hạt to và 

đều. Màu sắc vàng óng được chăm bón từ đất và phân bón hữu cơ đặc biệt của Hoa Kỳ. 

 

 

Hạt giống 
Havane

Trồng 
trên đất 
không 

biến đổi 
gen

Kiểm tra 
sau thu 
hoạch

Kiểm 
dịch 
trước 

xuất khẩu

Funny Group USA 
kiểm soát quá trình 
xuất khẩu trước khi 

về Việt Nam.
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- Về chất lượng thành phẩm:  

BIỂU ĐỒ SO SÁNH CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẨM KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM HẠT ĐẬU NÀNH 

CỦA FUNNY GROUP VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÁC (*) 

* Với cùng một phương pháp sản xuất 

 

 VỚI KHÁCH HÀNG 

 Funny Group cam kết mang lại giá thành tốt nhất thị 

trường hiện nay. 

 Funny Group mang đến sản phẩm có năng suất cao hơn 

góp phần giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh đến Quý 

khách. 
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0 20 40 60 80 100

Lượng dầu 

(Chế phẩm dầu đậu nành)

Hàm lượng Protein 

(Chế phẩm dinh dưỡng)

Độ ngâm nở 

(Chế phẩm đậu phụ)

Hàm lượng tinh bột 

(Chế phẩm bột đậu nành)

Funny Group

Nhà cung cấp khác
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PHẦN III: SẢN PHẨM HẠT NGÔ NỔ CỦA FUNNY GROUP 

“Popcorn Butterfly” - sản phẩm Hạt ngô nổ Popcorn chất 

lượng cao mang thương hiệu Funny Food được lựa chọn do 

Funny Group cung ứng– loại hạt ngô dùng để nổ trong các rạp 

chiếu phim và bắp rang bơ xe kéo; với hình thức hạt đều và trải 

qua quá trình kiểm định an toàn thực phẩm nghiêm ngặt ngay từ 

khâu sản xuất.  

 

“Chứa nhiều dưỡng chất cần thiết” - sản phẩm Hạt ngô nổ 

Popcorn mang thương hiệu Funny Food cũng được chứng minh là 

một trong những loại ngũ cốc giúp kích thích tiêu hóa và có chứa 

nhiều sinh tố tự nhiên nhóm B như B1, B2, B6, niacin và một số 

khoáng chất cần thiết khác rất tốt cho sức khỏe.  

 

“Chứng nhận NON-GMO” - Phục vụ nhu cầu kinh doanh của 

Quý khách hàng, với tâm niện đảm bảo sức khỏe cho người tiêu 

dùng; sản phẩm Popcorn của Funny Group là “Popcorn 

Organic” không biến đổi gen vì vậy rất an toàn cho người dùng. 

 

“Thể tích nở lớn, khả năng thấm gia vị” - Chất lượng thành 

phẩm Popcorn của Funny Group cung cấp đặc biệt cao với tốc độ 

giãn nở và kích thước hạt nhân đồng nhất, thể tích nhân lên tới tối 

thiểu 42 lần, khả năng thấm đều gia vị (bơ, đường,…) – là sự lựa 

chọn lý tưởng cho người dùng cuối (cam kết 100gr popcorn khi 

nổ ra, sản phẩm hạt ngô nổ Popcorn của Funny Group sẽ cho ra 

nhiều bỏng ngô gấp 30% đến 40% loại khác). 
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Với Slogan “From Farm to Family”, Funny Food cung ứng nguồn hàng nông sản nhập khẩu 

chất lượng cao được nhập khẩu với sự kiểm soát nghiêm ngặt từ phía đối tác xuất khẩu. Với tiêu chí 

đảm bảo chất lượng cuối cùng đến người dùng, các sản phẩm của Funny Food đều hướng đến dòng 

sản phẩm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. 

Funny Group giới thiệu một số dòng sản phẩm Popcorn để Quý khách hàng có thêm sự lựa 

chọn. Tất cả các dòng sản phẩm Popcorn do Funny Group đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và có đầy 

đủ Hồ sơ nhập khẩu, Chứng nhận Kiểm dịch, Chứng nhận NON-GMO từ đối tác xuất khẩu. 

 

Yellow Hard Endosperm Corn (HEC): với độ cứng và 

hàm lượng chiết xuất tinh bột cao hơn so với các dòng ngô 

nổ Butterfly. HEC ứng dụng trong chế biến các món ăn gia 

đình, sản xuất rượu,… 

 

Yellow Waxy Corn (YWC): thành phẩm có độ mềm và 

hàm lượng tinh bột cao; được gọi với tên gọi “Ngô sáp” với 

độ thơm và tạo ra lợi ích thức ăn hiệu quả hơn so với ngô 

bình thường, lợi ích của ngô thơm bọt đột ngột mở rộng. 

 

White Sorghum (Milo): được biết đến với tên gọi “lúa 

miến”; White Sorghum chứa hàm lượng cao các chất dinh 

dưỡng thiết yếu như Vitamin E và B, magiê, chất xơ và sắt 

cùng với các chất chống oxy hoá có giá trị khác. 
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PHẦN IV: ĐỐI TÁC CỦA FUNNY GROUP 

Nguồn gốc của The Scoular Company trong nông nghiệp bắt đầu vào năm 1892 khi 

công ty được thành lập bởi George Scoular. Công ty vẫn thuộc sở hữu của gia đình Scoular 

cho đến năm 1967, khi nó được mua lại bởi một nhóm giám đốc điều hành ngành công 

nghiệp ngũ cốc do Marshall Faith dẫn đầu. Trong suốt lịch sử của nó, Scoular đã thu được 

doanh thu từ một danh mục kinh doanh và các cơ sở kinh doanh dựa trên cơ sở với một loạt 

các khách hàng, sản phẩm và địa lý. 

Hôm nay, Scoular quản lý rủi ro chuỗi cung ứng cho khách hàng trong các thị trường 

nhiên liệu thức ăn, thức ăn và nhiên liệu tái tạo, tận dụng mạng lưới các cơ sở sở hữu, quản lý 

và bên thứ ba cùng với các cam kết về vận chuyển hàng hóa, xe tải, xà lan và container. Các 

chương trình tiếp thị của công ty phục vụ các nhà cung cấp và khách hàng tiêu dùng, với 

Scoular quản lý nhiều phân đoạn của chuỗi cung ứng. 

Scoular cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng đa dạng cho người tiêu dùng cuối và các 

nhà cung cấp ngũ cốc, nguyên liệu thức ăn, và các thành phần thực phẩm. 

Từ các văn phòng và cơ sở ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Á, nhân viên của Scoular tham 

gia vào việc mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, chế biến ngũ cốc và nguyên liệu cũng như quản 

lý vận chuyển và hậu cần trên toàn thế giới. 

• 1000 nhân viên 

• Doanh thu 4,3 tỷ đô la (năm tài chính 2011) 

• 24 văn phòng 

• 90 cơ sở (Lưu trữ, Xử lý, Xử lý) 

• Đã bán 1 tỷ Bêla Sô-la-lanh (năm tài chính 2017) 

 

http://www.funnygroup.com.vn/











