#1 Dịch vụ order hàng Nhật trên
Amazon.co.jp về Việt Nam uy tín, giá rẻ
Hiện nay, có rất nhiều địa chỉ cung cấp dịch vụ order hàng Nhật Bản về Việt Nam. Tuy nhiên để
tìm được một nhà cung cấp dịch vụ chất lượng, uy tín và chi phí thấp thì không hề dễ dàng. Bài
viết này sẽ giới thiệu cho bạn đọc top 1 dịch vụ order hàng Nhật trên Amazon.co.jp về Việt
Nam uy tín, giá rẻ nhất nhé.
VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG HÀNG NHẬT BẢN

Đầu tiền phải nhắc đến các mặt hàng, sản phẩm Nhật Bản mang lại giá trị cao và ứng dụng trong
nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến những đặc điểm nổi bật của hàng Nhật như:





Chất lượng luôn được đảm bảo
Nhiều ứng dụng trong cuộc sống
Mẫu mã đẹp, phù hợp với người tiêu dùng
Được cập nhật công nghệ từ nước khoa học tiên tiến

Có rất nhiều mặt hàng ở Nhật có chất lượng cao và được nhiều người dùng trên thế giới yêu
thích như mỹ phẩm, hàng công nghệ điện tử, các sản phẩm chức năng,…
Với sản phẩm mỹ phẩm Nhật Bản mặc dù có giá cao tuy nhiên rất nhiều người dụng yêu thích và
lựa chọn bởi vì:



Mỹ phẩm Nhật Bản đã chinh phục được đông đảo khách hàng trên thế giới, đặc biệt với khách
hàng châu Á. Đó chính là bởi nền tảng những bí quyết làm đẹp cổ truyền với những thành phần
tinh tuý từ thiên nhiên của người Nhật Bản lưu truyền từ ngàn xưa.



phần lớn các sản phẩm mỹ phẩm Nhật Bản đều được chiết xuất thuần tuý từ chiết xuất thiên
nhiên, không có chất phụ gia nên giá thành thường rất đắt. Một hộp son môi đặc chế theo công
thức cổ truyền Nhật Bản (được chiết xuất từ hoa rum) có thể lên tới hơn 100 USD (so với giá các
loại son cao cấp khác cũng chỉ từ 20–80 USD). Và hơn thế, hộp son môi này cũng chỉ dùng được
khoảng 40 lần.
Ngoài ra, mỗi sản phẩm mỹ phẩm Nhật Bản còn được coi không chỉ là một sản phẩm làm đẹp
đơn thuần, mà là một giá trị của vẻ đẹp tự nhiên vĩnh hằng. Chính bởi vậy nên cũng không có gì
quá khó hiểu khi tuy có giá rất đắt nhưng chúng luôn là những sản phẩm mơ ước của bất kz phụ
nữ nào.



Bên cạnh đó, lĩnh vực thời trang của Nhật cũng được rất nhiều người tiêu dùng trên thế giới yêu
thích. Như hãng thời trang UNIQLO Nhật mang đến những sản phẩm quần áo thời trang chất
lượng với nhiều công dụng khác nhau trong đời sồng. Hay các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng
như Casio, Citizen, Orient,…

Những chiếc đồng hồ Casio G Shock được rất nhiều người dùng trên thế giới yêu thích

TRANG WEB AMAZON.CO.JP LÀ GÌ? VÌ SAO CHỌN MUA TẠI ĐÂY?

Amazon Nhật Bản là một công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Nhật Bản. Trụ sở
chính tại thành phố Seattle, bang Washington, đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hoa Kỳ, với
doanh số bán hàng trên mạng internet gấp gần ba lần so với doanh thu của hãng xếp hạng nhì
trong cùng lĩnh vực Staples, Inc tại thời điểm tháng 1 năm 2014.

Amazon nhập hàng buôn của các hãng và “cho thuê cửa hàng” cho các đối tác có sản phẩm và
chính điều này tạo nên sự hùng mạnh của amazon vì họ có thể cung cấp hầu như tất tần tật các
mặt hàng và amazon vẫn đứng ra là trung gian xử lý việc order nhằm đảm bảo an toàn cho đơn
hàng của bạn.

Trang Amazon.co.jp được dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Chính vì vậy mà hầu hết các sản
phẩm Nhật Bản đều được bày bán tại đây. Sẽ là địa chỉ mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những
sản phẩm mà mình yêu thích đến từ Nhật Bản. Ngoài ra, Amazon Nhật còn đứng ra trung gian
bán hàng, vì vậy các sản phẩm được bán tại đây luôn được Amazon Nhật kiểm tra chất lượng và
bảo đảm hàng chính hãng. Vì vậy người tiêu dùng có thể tin dùng và mua hàng tại đây.
Tìm hiểu thêm về mua hàng trên amazon có đảm bảo không?
DỊCH VỤ ORDER HÀNG NHẬT TRÊN AMAZON.CO.JP VỀ VIỆT NAM UY TÍN, GIÁ RẺ

Có rất nhiều lý do khiến cho người tiêu dùng Việt gặp khó khăn khi mua hàng trên trang
Amazon Nhật. Vì thế mà tìm đến các dịch vụ order hàng Nhật về Việt Nam. Hiện nay công ty
Fado là địa chỉ hàng đầu mang đến những dịch vụ mua hàng trên Amazon uy tín, giá rẻ tại Việt
Nam.

Fado.vn nhận order hàng Nhật trên Amazon.co.jp giúp người tiêu dùng Việt có thể dễ đang sở
hữu những sản phẩm mà mình mong muốn. Để sử dụng những dịch vụ của Fado, bạn chỉ cần
truy cập vào Fado.vn và lựa chọn Amazon Nhật sau đó tìm các sản phẩm mà mình cần mua.
Ngoài ra, bạn có thể liện hệ tổng đài 1900 545 403 để tìm hiểu thêm những thông tin về dịch vụ
của Fado.vn.
Hy vọng qua bài viết top 1 dịch vụ order hàng Nhật trên Amazon.co.jp về Việt Nam uy tín,
giá rẻ có thể mang đến những thông tin hữu ích giúp bạn đọc có thể sở hữu được những sản
phẩm chất lượng từ Nhật Bản.

