CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
CHUYỂN ĐỔI SỐ - XUẤT KHẨU
THÔNG QUA SÀN TMĐT ALIBABA.COM

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đà
Nẵng và Hải Phòng chuyển đổi số - xuất
khẩu thông qua sàn thương mại điện tử
Alibaba.com, VCCI sẽ tiếp nhận đăng ký
hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu mở gian
hàng trên Alibaba như sau:
Doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Hải Phòng
sẽ nhận được:

Hỗ trợ tư vấn lên sàn TMĐT
Alibaba trị giá 16 triệu đồng
từ chương trình khi mở gian hàng trên
Alibaba thông qua công ty TNHH
Mediastep Software Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
• Chỉ dành riêng cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Hải Phòng
• Đạt đủ số lượng 10 doanh nghiệp đăng ký và thanh toán
trước ngày 30/09/2022
Thông tin liên hệ và đăng ký: Anh (Mr) Duy
Số điện thoại: 0916779666 - Email: duynh@vcci.com.vn

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN
SỬ DỤNG ALIBABA.COM
Một trong những thị trường thương mại B2B lớn nhất thế giới,
hiện đang giúp người bán mang sản phẩm đến hơn 40 triệu
người mua với hơn 300,000 lượt nhắn tin mỗi ngày từ hơn 240
quốc gia và vùng lãnh thổ.

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI TRỘI
CỦA ALIBABA.COM

RFQ - Báo giá
chủ động

Tự động chuyển
đổi ngôn ngữ

Quảng cáo
bằng từ khóa

Chủ động tìm kiếm và gửi báo
giá đến với khách hàng đang
có nhu cầu mua sản phẩm.

Hệ thống chuyển đổi 16 ngôn
ngữ đáp ứng hơn 95% dân số
trên toàn thế giới, giúp doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận và
giao tiếp với khách hàng.

Sử dụng công cụ quảng cáo
từ khóa giúp nắm giữ vị trí top
trên trang tìm kiếm để tăng
lượng truy cập và click vào
cửa hàng.

Insights
khách hàng

Phân tích
dữ liệu

Kệ trưng bày
sản phẩm

Bao gồm các thống kê quan
trọng về hành vi, cảm nhận,
xu hướng của người tiêu
dùng. Nắm rõ được insight
khách hàng doanh nghiệp sẽ
dễ dàng chinh phục họ.

Theo dõi và phân tích nhân
khẩu học, dữ liệu thị trường,
giúp đánh giá thị trường tiềm
năng để có chiến lược tiếp thị
và bán hàng hiệu quả.

Tăng thứ hạng cao trên trang
tìm kiếm. Tăng khả năng hiển
thị sản phẩm gấp 4,3 lần so
với các sản phẩm không được
trưng bày.

Tìm hiểu thêm về GoEXPORT tại: www.gosell.vn/goexport

Liên hệ ngay với VCCI để
biết thêm thông tin chi tiết.

