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1. Thời trang & Mỹ phẩm 

Đối với hàng Thời trang & Mỹ phẩm dạng chai lọ cần được bịt kín, dùng băng                 
dính quấn quanh miệng chai, đóng gói với giấy bọt khí và thùng cứng (gỗ, thiếc)                
có chèn vật liệu hút chất lỏng. 

2. Gia đình & Trẻ em 
Với các mặt hàng Gia đình & Trẻ em cần lưu ý đóng gói Đồ thủy tinh, gốm sứ,                   
hàng gia dụng dễ vỡ: Sử dụng giấy bọt khí bọc kín mọi góc cạnh của sản phẩm,                  
trước khi đóng gói vào thùng carton với các vật liệu chèn (như xốp hoặc mút, hạt                 
xốp, tấm bọt khí…) 

3. Máy tính & Công nghệ 
Với các mặt hàng Máy tính & Công nghệ dễ bị hư hại trong môi trường độ ẩm                  
cao, va chạm trong quá trình bốc, dỡ cần được: 

- Đóng gói kín hàng hóa bằng đệm là miếng bọt PE, PU hoặc giấy bọt khí bọc, dùng                  
băng dính cố định chặt các góc.  

- Dùng thùng carton bọc phía ngoài. Chèn lót để không có khoảng trống 
4. Sách & Văn phòng phẩm 
- Với hàng hoá dạng mảnh như tranh vẽ, bản đồ…, dễ rách nát cần được cuộn tròn,                 

cho vào ống nhựa hay các ống bằng bìa carton cứng, bịt kín 2 đầu ống.  
- Sách báo, tạp chí, catalog, tài liệu…: cần đóng gói cẩn kín, nên đóng trong hộp                

tránh bị bẩn,rách, cong, ẩm mốc…do quá trình vận chuyển. 
5. Thực phẩm 

Các mặt hàng thực phẩm 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. 

 
 

 

 


