
Slogan: “ Ngon - sạạch - an toàn vớới Freshopi !”  

Chúng ta đang đứng trong một xã hội tiêu thụ với quy mô siêu lớn trên tất cả mọi lĩnh vực                     

của cuộc sống. Sự sản xuất ồ ạt làm cho con người hình thành thói quen mua sắm                  

“nhanh”. Nhanh và tư tưởng “chuộng hình thức” khiến người ta lướt qua và “vứt tiền” vào                 

những món đồ bắt mắt mà lãng quên mất những giá trị thực của những món hàng. Thiên                  

nhiên ban tặng cho chúng ta rất nhiều, nhưng càng ngày con người càng lãng quên đi ý                  

nghĩa của tự nhiên. Họ lạm dụng công nghệ và khoa học, lạm dụng hóa chất và phụ gia                   

trong nuôi trồng và chế biến thực phẩm để làm ra nhiều lợi nhuận nhất có thể mà lờ đi                    

những tác hại khôn lường đến cộng đồng và môi trường sống.  

Đối với nông nghiệp nói riêng, người nông dân muốn thu hoạch nhanh chóng và vì thế các                  

hóa chất kể cả phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và sản phẩm kích thích sinh trưởng khác                   

được mua về sử dụng tràn lan trên các cánh đồng. Họ thu hoạch quá sớm khi tồn dư hóa                    

chất trong thực phẩm vẫn còn quá cao. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức                 

khỏe của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, họ cũng ra sức áp dụng kỹ thuật lai ghép và “biến                    

đổi gen” để cho ra đời những loại rau củ quả có bề ngoài bắt mắt với hương vị “lạ” đáp                     

ứng thị hiếu của người tiêu dùng.  

Những hệ lụy cho sức khỏe có thể thấy rõ khi người bán cố ý lờ đi các tiêu chuẩn an toàn.                      

Và đồng thời, con người cũng đã, đang và sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng                  

do hủy hoại môi trường thiên nhiên: làm ô nhiễm đất canh tác, giảm số lượng các loài                  

động vật, tăng thải carbon trong khí quyển, vân vân … 

Vềề chúng tôi: 

Sau 6 năm sống ở Việt Nam, Florent không thể “chịu đựng” thêm nữa chất lượng thực                 

phẩm nói chung và các loại rau củ nói riêng. Có một sự thật mà Florent nhận thấy là nếu                    

muốn có những sản phẩm tốt ông phải chi trả mức giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực                     

thế. Từng là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm làm giám đốc ngành hàng tươi                  

sống và rau củ quả trong siêu thị tại Pháp, Florent đã dành nhiều thời gian tham khảo thị                   

trường nông sản tại Việt Nam với mong muốn tìm ra những sản phẩm tốt với giá cả phải                   

chăng và chia sẻ với tất cả mọi người. Florent hiện là giáo viên dạy tiếng Pháp tại một                   

trung tâm có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh. Đối với ông, chính tình yêu với Việt Nam đã gắn bó                     

ông với mảnh đất này. Và cũng với tình yêu ấy, với những kinh nghiệm và hiểu biết mà ông                    

có, ông muốn góp phần cải thiện đời sống của người dân Việt Nam. 

 

Hiền là một cô gái trẻ tuổi, sinh ra và có 8 năm thơ ấu tại Việt Nam, sau đó may mắn được                       

một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Cô gái nhỏ gốc Việt chuyển đến sống cùng cha                  

mẹ nuôi từ đó. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Nhà hàng và Khách sạn tại Pháp,                   

cô cũng đã có công việc ổn định tại Pháp. Tuy nhiên, mối liên hệ với Việt Nam thúc đẩy Hiền                     

quay trở lại quê hương. Sau khi trở về, Hiền – cũng giống như Florent – đang là một giáo                    

viên ngoại ngữ. Cô dạy hai ngôn ngữ chính là tiếng Pháp và tiếng Anh. 

 

Là một giáo viên tiếng Pháp người Việt, Hằng lớn lên tại một vùng nông thôn ngoại ô Hà                   

Nội, nơi mà cha mẹ cô có một mảnh vườn trồng rau và cây ăn trái phục vụ cho bữa ăn gia                      

đình. Hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, người mẹ trẻ luôn mong muốn tìm được                  

hương vị của tự nhiên trong các loại rau quả cho cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên, giá thành quá                    

cao cũng như những nghi vấn về nguồn gốc khiền Hằng chưa thể đặt lòng tin với các sản                   

phẩm gắn mác “bio” hay “hữu cơ” trên thị trường. Vì lý do này, cô quyết định trước mắt                   



sẽ sử dụng những sản phẩm từ các trang trại liên kết với Freshopi, nơi mà cô chắc chắn                   

các loại rau củ được trồng và thu hoạch theo đúng quy trình và tiêu chuẩn với các chỉ số an                     

toàn. 

 

Chúng tôi gặp nhau như vậy… 

Chúng tôi không phải là doanh nhân và chúng tôi không làm công việc này vì yếu tố lợi                   

nhuận. 

Chúng tôi là những người đồng nghiệp, cùng chung quan điểm, cùng chung nỗi lo, cùng                

chung mong muốn tìm được những sản phẩm chất lượng phục vụ cho việc tiêu dùng của                 

chính gia đình mình.  

Chúng tôi hi vọng có thêm các bạn là những người đồng hành để chúng ta cùng sẻ chia                   

những lợi ích đó. 

 

Châm ngôn củủa chúng tôi: 

 

“Ăn không những cần ngon, mà phải sạch và an toàn!” Tất nhiên, bạn sẽ rất vui nếu được                   

thưởng thức những món ăn ngon miệng. Nhưng hơn hết, bạn cần hiểu là bạn xứng đáng                 

với những gì bạn ăn. Ngoài những gia vị nêm nếm, bạn xứng đáng được phục vụ những                  

thức ăn tươi ngon và an toàn nhất. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể tiếp cận với                   

những sản phẩm tươi, ngon, không có hóa chất bởi giá thành của chúng vượt ra ngoài                 

ngân sách chi tiêu của nhiều gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi ở đây, đã và đang cố gắng để                     

mang đến cho các bạn những giỏ rau an toàn với giá thành hợp lý nhất. Chúng tôi muốn                   

những điều tốt nhất cho gia đình bạn, đặc biệt cho trẻ em.  

Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được nâng cao và lành mạnh hơn khi các bạn “ăn sạch”. .                    

Vai trò của chúng tôi là làm cho việc mua sắm của bạn dễ dàng và thuận tiện hơn.  

 

Mua hàng nhưư thếế nào? 

 

Mỗi tuần, chúng tôi lên ý tưởng và gửi đến các bạn một giỏ hàng gồm các loại nông sản                    

xuất xứ Việt Nam và nhập khẩu từ Pháp với mức giá hợp lý. Tất nhiên, nếu có một loại rau                     

củ nào đó mà bạn không thích, bạn có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi chủng loại và số                    

lượng trong những giỏ này. Chúng tôi sẽ cung cấp danh sách các loại rau kèm theo giá                  

thành đến bạn. Và … các giỏ rau an toàn cực tươi ngon sẽ được giao đến bạn mỗi thứ sáu                     

hàng tuần. 

 

Như bạn thấy, chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu tối đa chi phí để bạn có thể mua hàng với                     

mức giá tốt nhất. Chúng tôi từ chối lãng phí tiền của bạn cho các hoạt động tiếp thị hoặc                    

các khoản phí không cần thiết. 

Bạn có thể gửi một tin nhắn SMS đến 01 639 329 615, gửi email đến hộp thư                  

freshopi.com@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua Facebook Fanpage Freshopi. 

mailto:freshopi.com@gmail.com


 

Giao hàng ởở đđâu? 

Các sản phẩm sẽ được giao trực tiếp đến nhà bạn hoặc tại nơi làm việc của bạn. Bạn sẽ là                     

người lựa chọn địa điểm giao hàng và thanh toán. 

 

 

Một hành trình mà tôi sẽ không phải đi một mình nữa vì đã có Munier Hiền và Hằng Trần                    

trở thành người đồng hành. 

Chúng tôi thậm chí đã không biết đặt tên cho cửa hàng của mình là gì.  

Ý tưởng đầu tiên và cuối cùng của chúng tôi luôn là cung cấp sản phẩm tốt nhất với một                    

mức chi phí hợp lý nhất. 

Chúng tôi mong các bạn ủng hộ việc mua hàng với túi vải - loại túi tái sử dụng - có thể giặt                       

được để sử dụng cho những lần sau. Chúng tôi không muốn sử dụng túi nilon.  

Chúng tôi sẽ giúp đặt túi này, các bạn chỉ cần thanh toán đúng mức giá của nhà cung cấp. 

Giá: 22.000 vnđ/ túi - Mỗi gia đình nên cần 02 túi để thay đổi. 

 

Trước tiên, chúng tôi muốn cập nhật thông tin của bạn vào danh sách khách hàng, xin hãy                  

gửi phản hồi đến chúng tôi với những thông tin sau: 

 

- Địa chỉ giao hàng : Địa chỉ này có thể là nhà hoặc nơi làm việc, hoặc bất cứ địa điểm                     

nào thuận tiện cho bạn vào ngày thứ 6 hàng tuần. 

Nếu bạn có thể gửi một vị trí chính xác trên bản đồ Google Map thì thật tuyệt ! 

 

- Số điện thoại: Tất cả các số điện thoại mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi xác                    

nhận đơn hàng và giao hàng. 

- Thời gian giao hàng: Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp giao hàng vào khung giờ mà bạn                  

mong muốn. 

- Email  

- Facebook 

Thực tế chúng tôi có nhiều kênh liên hệ khác nhau, bạn hãy cho chúng tôi biết hình thức                   

nào thuận tiện nhất cho bạn: Email - Facebook - Whatsapp - Viber – Zalo ? 

- Địa chỉ giao hàng thứ hai: Nếu vì lý do nào đó mà bạn không có mặt tại địa chỉ giao                     

hàng, hãy cho chúng tôi biết chúng tôi có thể gửi giỏ hàng của bạn tại đâu?. 

 

Bạn có thích một giỏ hàng kiểu Pháp không? 

Giỏ hàng rau củ Việt Nam? Hoặc cả hai ? 

Chúng tôi sẽ lựa chọn các loại rau củ cho mỗi tuần để giao đến bạn. Một giỏ hàng thông                    

thường sẽ phù hợp cho các gia đình nhỏ hoặc các cặp đôi trẻ. Vì vậy, nếu trong nhà bạn có                     



nhiều người, chúng tôi rất hoan nghênh bạn đặt số lượng rau nhiều hơn giỏ hàng tiêu                 

chuẩn. Bạn cũng có thể đặt 2-3 giỏ nếu thấy phù hợp. 

Nếu bạn độc thân và nghĩ rằng giỏ hàng của chúng tôi vượt quá mức cần thiết của bạn thì                    

bạn ơi, tại sao bạn không nghĩ đến việc chia sẻ với những người khác nhỉ?  

Chúng tôi mong nhận được câu trả lời từ các bạn.  

Nhanh lên nhé ! Chúng tôi đang rất nóng lòng gửi đến bạn “những giỏ rau tuyệt vời nhất” ! 

 

HANG - HIEN - FLORENT 


