
TRONG NGÀNH HÀNG

GIA VỊ, RAU QUẢ 
VIỆT NAM

Bản tin số 7 - Tháng 12/2022

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU 

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA



2 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DNNVV TRONG NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG EU 

CHO NGÀNH GIA VỊ VÀ THẢO MỘC

Thị trường gia vị và thảo mộc ở EU là một lĩnh vực thực phẩm rộng lớn với giá trị nhập khẩu gần 3 tỷ Euro. Có 
nhiều cách để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng. Dưới đây là một số gợi ý về các cách tìm kiếm 
khách hàng cho sản phẩm gia vị và thảo mộc của EU:

Các nhà nhập khẩu gia vị và thảo mộc có thể được phân 
loại theo nhiều tiêu chí. Điều quan trọng cần phải hiểu là 
không phải tất cả các tiêu chí đều phù hợp với các nhà xuất 
khẩu mới từ các nước đang phát triển. Ví dụ: một số công ty 
EU đã xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà xuất khẩu từ 
các nước phát triển, họ thậm chí còn thúc đẩy các đơn hàng 
từ một số nước đối tác cụ thể và không sẵn sàng làm việc với 
doanh nghiệp mới để đảm bảo mối quan hệ hiện tại của họ.

Cũng có những người mua không ngừng tìm kiếm các 

nhà cung ứng mới để giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nhà 
cúng ứng duy nhất. Những người mua này có khả năng phù 
hợp hơn với đơn hàng của doanh nghiệp mới, đặc biệt là nếu 
doanh nghiệp đang cung cấp một sản phẩm không liên 
quan nhiều đến nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, có một rủi ro 
đó là mức độ cam kết của người mua không cao, nếu họ tìm 
thấy một mức giá tốt hơn hoặc sản phẩm an toàn hơn 
(không chứa chất gây ô nhiễm) ở một quốc gia mới nổi khác, 
họ hoàn toàn có thể chuyển sang nguồn cung đó.

Trước khi tìm kiếm khách hàng, có hai điều quan trọng 
liên quan đến nhu cầu của người bán cần xác định. Một là, 
xác định sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp dựa trên các 
yếu tố (có thể đo lường được) như: mô tả sản phẩm, chất 
lượng, số lượng, công nghệ liên quan, chứng chỉ, giá cả và 
điều khoản giao hàng. Hai là, lập ra một đề xuất bán hàng 
thật độc đáo, nói cách khác, cho khách hàng của mình thấy 
tại sao ưu đãi của doanh nghiệp mình là duy nhất và khác 
biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Việc xác định đơn hàng của doanh nghiệp sẽ giảm thiểu 

thời gian khi xây dựng một danh sách người mua thích hợp. 
Ví dụ: nếu doanh nghiệp chỉ có thể cung cấp mười tấn sản 
phẩm, thì nên loại bỏ ra khỏi danh sách tất cả những người 
mua chỉ giao dịch với hình thức vận chuyển là nguyên 
container. Một số người mua khác lại yêu cầu một loại sản 
phẩm hoặc chất lượng nhất định mà doanh nghiệp không 
thể cung ứng. Và nếu doanh nghiệp có thể cung cấp các sản 
phẩm đặc biệt, chẳng hạn như sản phẩm hữu cơ thì không 
nên tập trung vào những người mua chỉ kinh doanh các sản 
phẩm thông thường.

Bước tiếp theo trong việc tìm kiếm khách hàng đó là 
nghiên cứu thị trường. Đầu tiên: xác định EU là thị trường có 
những tiềm năng lớn nhất cho đơn hàng. Cần phải nhận thức 
được rằng thị trường lớn nhất và gần nhất không phải lúc nào 
cũng là sự lựa chọn tốt nhất, nên cân nhắc thêm những yếu tố 
khác như tăng trưởng thị trường, mức độ cạnh tranh, yêu cầu 
chung của người mua, quy định pháp lý, khả năng cạnh tranh 
về giá và các xu hướng ảnh hưởng đến nhu cầu của người mua.

Đọc thêm các quy định của CBI để hiểu rõ hơn về nhu cầu 
chung, xu hướng và yêu cầu của thị trường. Sau đó, có thể 
tìm thêm thông tin cụ thể về các sản phẩm có triển vọng. 
Nếu sản phẩm bạn đang cung cấp không có trong danh sách 
CBI, bạn có thể tìm hiểu cách chọn thị trường tốt nhất từ   các 
công cụ thống kê như Access2Markets s và TradeMap. Sau 
đó dùng các công cụ tìm kiếm trên Google để tiếp tục 
nghiên cứu về khách hàng.

3 QUYẾT ĐỊNH NHÓM KHÁCH HÀNG PHÙ HỢP NHẤT VỚI ĐƠN HÀNG

1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU CHÀO HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

2 TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỂ HIỂU ĐƯỢC KHÁCH HÀNG 

Lưu ý

Xác định chính xác đơn hàng của doanh nghiệp. Không bao giờ cung cấp sản phẩm mà doanh nghiệp không có khả năng cung ứng 
cho khách hàng. Thay vào đó, hãy tập trung vào các sản phẩm cốt lõi. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong quá 
trình tạo danh sách người mua thích hợp.
Chính xác trong việc xác định đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu thông số kỹ thuật sản phẩm chung 
cho các sản phẩm thực phẩm. Cũng có thể sử dụng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để xác định rõ hơn ưu đãi của mình. Hãy 
xem product information standard của Hiệp hội Gia vị châu Âu. Thông số kỹ thuật cho các loại gia vị và thảo mộc riêng lẻ bao gồm 
các tiêu chuẩn của Codex Alimentarius và ISO standards về gia vị, thảo mộc.
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Một số công ty gia vị và thảo mộc lớn của EU bao gồm:
1. Fuchs Group Germany: Fuchs Gruppe https://fuchsgruppe.com/en/about-us/
2. Solina (France) https://www.solina.com/
3. Albarracin (Spain) https://www.jjalbarracin.com/?lang=en 
4. Nedspice (Netherlands) https://www.nedspice.com/ 
5. British Pepper and Spice (UK) https://britishpepper.co.uk/
6. European Spice Services (Belgium) https://spices.be/ess/ 
7. Husarich (Germany) https://www.husarich.de/en/
8. Euroma (Netherlands) https://www.euroma.com/en
9. Santamaria (Sweden/Finland) https://www.santamariaworld.com/uk/about-santa-maria/
10. Is� Spices (Belgium) https://www.is�.be/
11. Saran Enterprises https://www.saranenterprises.eu/index.html 

Các nhà nhập khẩu chuyên biệt (về một mặt hàng gia vị 
hay thảo mộc) sẽ chiếm ưu thế nhất trong lĩnh vực này, họ 
đặc biệt phù hợp với các nhà cung cấp mới, vì việc cung cấp 
trực tiếp cho phân khúc bán lẻ là rất khắt khe và đòi hỏi 

nhiều khoản đầu tư liên quan đến chất lượng và hậu cần. Khi 
đó, việc đóng gói nhãn hiệu riêng có thể là một sự lựa chọn. 
Tuy nhiên, việc này thường được thực hiện khi các nhà nhập 
khẩu có hợp đồng với chuỗi bán lẻ trong EU.

KHÁCH HÀNG THUỘC NHÓM GIA VỊ VÀ THẢO MỘC CÓ THỂ ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ SAU

Một số nhà nhập khẩu kinh doanh nhiều loại sản phẩm (bao gồm cả đậu, ngũ cốc và hạt) 
trong khi một số chỉ giới hạn ở gia vị hoặc thậm chí là một sản phẩm (như ớt). Thông 
thường, việc tập trung vào các nhà nhập khẩu chuyên biệt sẽ dễ dàng hơn vì họ quen 
thuộc với sản phẩm, thị trường và sự cạnh tranh, đặc biệt họ có thể thông tin cho bạn về 
những diễn biến quan trọng của thị trường.

Lưu ý

Nếu bạn là nhà xuất khẩu có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể thử bán hàng trực tiếp cho các thị trường là khách hàng quen của các 
bên nhập khẩu hàng (khối EU). Tuy nhiên, điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ người bán và có những rào cản liên quan đến khoảng 
cách địa lý mà người bán cần đối mặt.
Việc bán hàng trực tiếp cho các kênh bán lẻ có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải đầu tư nhiều hơn, tham gia vào các cuộc cạnh tranh về 
thu hút khách hàng qua điện thoại và khả năng là bên bán phải thường xuyên giao hàng với số lượng nhỏ (chẳng hạn như hàng 
tuần) và đảm bảo đúng thời gian.

Chuyên môn hóa 
sản phẩm 

và lĩnh vực

Chuyên môn hóa 
chế biến

Chuyên môn hóa 
phân khúc
thị trường

Các nhà 
cung cấp 

thị trường ngách

Một số công ty nhập khẩu gia vị và thảo mộc để làm nguyên liệu cho sản phẩm cuối cùng 
(chẳng hạn như các công ty chế biến thịt). Một số không nhập khẩu sản phẩm mà mua từ 
các nhà bán buôn ở EU. Mặt khác, có những thương nhân lại nhập khẩu với số lượng lớn 
và bán lại sản phẩm nguyên gốc. Các thương nhân này và nhà bán buôn chính là các lựa 
chọn ưu tiên cho nhà cung cấp ở nước đang phát triển.

Một số công ty được trang bị máy móc, thiết bị đóng gói và có thể bán trực tiếp cho các 
nhà bán lẻ (dưới thương hiệu hoặc nhãn hiệu riêng). Các công ty khác chuyên cung cấp 
phân khúc dịch vụ thực phẩm (như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, tổ chức). Ngoài 
ra còn có các công ty chế biến gia vị và hỗn hợp gia vị. Mặc dù nhiều nhà cung cấp ở các 
nước đang phát triển thích cung ứng hàng trực tiếp cho phân khúc bán lẻ, nhưng điều 
này có thể khó khăn do áp lực về giá cao cũng như nhu cầu lớn về chất lượng và các giấy 
tờ chứng nhận. Vì vậy, các công ty chuyên điều chế gia vị và các nhà cung cấp của phân 
khúc dịch vụ thực phẩm sẽ là lựa chọn tốt vì họ sẽ không chịu áp lực từ các nhà bán lẻ.

Có nhiều công ty đang làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm được chứng nhận về chất 
lượng hữu cơ, thương mại công bằng, sản phẩm về tôn giáo hoặc mang tính bền vững. 
Những công ty này phù hợp với các nhà cung cấp sản phẩm không có khả năng cạnh 
tranh về giá và số lượng lớn với các nhà cung ứng hàng đầu thế giới. 
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Sau khi xác định đơn hàng của mình và hiểu được nhu 
cầu của người mua, đã đến lúc sử dụng Internet để hiện thị 
các đơn hàng của doanh nghiệp. Cách tốt nhất là bắt đầu với 
trang web của mình. Lý tưởng nhất là trang web nên thu hút 
sự chú ý của khách truy cập ngay từ những hình ảnh đầu tiên, 
giúp khách hiểu được thị trường mục tiêu của doanh 
nghiệp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách trình bày 
trang web đi kèm với thông điệp ý nghĩa trên trang chủ, 
thông qua các hình ảnh, video và nội dung thú hút.

Có một số ví dụ điển hình về quảng cáo trực tuyến thành 
công của các nhà cung cấp gia vị và thảo mộc. Nhà cung cấp 
oregano Thổ Nhĩ Kỳ Kutas là một ví dụ, trang chủ có một bức 
ảnh hấp dẫn và một thông điệp mạnh mẽ với 'các nút kêu gọi 
hành động'. Các phần cụ thể của trang web được dành riêng 
cho các chủ đề quan trọng như tính bền vững và sự pha trộn. 
Sau khi xây dựng xong trang web, doanh nghiệp cần đầu tư 
thời gian để làm cho nó dễ dàng được người mua tiềm năng 
nhìn thấy thông qua Công cụ Tối ưu hóa Tìm kiếm (SEO - 

Search Engine Optimization). Có một trang web tốt là điều 
cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải đảm bảo rằng 
doanh nghiệp của bạn có thể dễ dàng được tìm thấy bởi 
người tiêu dùng EU. Nếu ai đó đang tìm kiếm sản phẩm bạn 
đang cung cấp, ưu đãi của bạn sẽ xuất hiện trên trang đầu 
tiên trong các công cụ tìm kiếm chính.

Người mua EU thường tìm kiếm các nhà cung cấp mới 
bằng cách nhập tên sản phẩm vào công cụ tìm kiếm (thường 
là Google). Bên cạnh tên sản phẩm, các từ như 'nhà xuất 
khẩu', 'nhà sản xuất' hoặc 'nhà cung cấp' cũng được sử dụng. 
Đôi khi người mua cũng sử dụng tên quốc gia, khi đang tìm 
kiếm các sản phẩm có nguồn gốc cụ thể (nhà sản xuất vani 
Madagascar). Do đó, điều rất quan trọng là công ty của bạn 
phải ở trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm cho loại tìm kiếm 
này. Tạo trang web chỉ là nền tảng và là hoạt động đầu tiên 
trong các hoạt động quảng cáo trực tuyến. Bạn cũng nên sử 
dụng các nền tảng xã hội, phổ biến nhất được đề xuất là 
LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter và Instagram.

4 GIÚP NGƯỜI MUA TIỀM NĂNG TÌM THẤY DOANH NGHIỆP TRÊN INTERNET

Một số sự kiện thương mại thực phẩm ở EU nằm trong số 
những triển lãm lớn nhất toàn cầu. Một trong số những 
thuận lợi lớn nhất của hội chợ thương mại đó là nhà cung 
cấp có cơ hội gặp mặt các khách hàng tiềm năng một cách 
trực tiếp, và từ đó tạo dựng được niềm tin trong lĩnh vực kinh 
doanh gia vị và thảo mộc.

Việc tham gia một sự kiện thương mại ở nước ngoài có thể 
tốn kém, vì vậy doanh nghiệp nên đầu tư vào việc tham gia 
sau khi đã tính toán chi phí - lợi ích. Thay vì tham gia triển lãm, 

bạn có thể tham quan các sự kiện đã chọn và tìm kiếm người 
mua tiềm năng trong số các công ty tham gia triển lãm của 
EU. Nên liên hệ với người mua trước triển lãm sẽ giúp bạn tiết 
kiệm thời gian cho lần giới thiệu đầu tiên và hỗ trợ bạn trao 
đổi, thảo luận dễ dàng hơn. Ngoài các hội chợ thương mại, 
bạn có thể tìm thấy một số cơ hội tốt để kết nối với khách 
hàng tiềm năng tại các hội nghị và cuộc họp thường niên của 
các hiệp hội quốc tế và EU có liên quan. Các hội chợ thương 
mại hàng đầu mà doanh nghiệp nên cân nhắc tham dự như:

5 THAM GIA VÀO CÁC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ SỰ KIỆN TRONG NGÀNH

Anuga - https://www.anuga.com/ - hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về thực phẩm và đồ uống. Được tổ chức vào mỗi năm 
lẻ tại Cologne, Đức và các khu vực có liên quan về gia vị và thảo mộc, bao gồm các gian hàng về đặc sản, gian hàng thịt và sản 
phẩm thịt, khu vực bánh mì và đồ nướng…

SIAL - https://www.sialparis.com/ - được tổ chức hai năm một lần tại Paris, Pháp. Đây là hội chợ thương mại tổng hợp về thực 
phẩm và đồ uống, tập trung chủ yếu vào Pháp. Có các gian hàng dành riêng cho gia vị và thảo mộc tương tự như Anuga;

Spices and Herbs Global Expo - https://www.macfrut.com/en/c/131/spices_herbs_global_expo_ -  Triển lãm toàn cầu về gia 
vị và thảo mộc - triển lãm này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 tại Rimini (Ý) cùng với MACFRUT, hội chợ thương mại 
dành cho ngành rau quả. Triển lãm trở thành điểm gặp gỡ của các nhà sản xuất, kỹ thuật viên, nhà nghiên cứu, thương nhân 
và nhà chế biến trong lĩnh vực gia vị và thảo mộc.

FIE (Food Ingredients Europe) - https://www.�global.com/�europe/en/home.html - một hội chợ thương mại nhỏ hơn chỉ 
bao gồm nguyên liệu thô và bán thành phẩm được chào bán cho ngành công nghiệp thực phẩm. Hội chợ được tổ chức tại các 
địa điểm khác nhau ở châu Âu hàng năm.

Biofach - https://www.biofach.de/en - một hội chợ thương mại tập trung hoàn toàn vào các sản phẩm hữu cơ đã được chứng 
nhận, được tổ chức hàng năm vào tháng 2 ở Nuremberg, Đức. Các nhà xuất khẩu gia vị và thảo mộc có thể sở hữu các gian 
hàng quốc tế. Biofach cũng có một hội nghị thường niên về sự phát triển của ngành công nghiệp hữu cơ toàn cầu.

Natural & Organic Products Europe - https://www.naturalproducts.co.uk/ - được tổ chức hàng năm tại London: Một hội chợ 
thương mại tương đối nhỏ so với các hội chợ khác, tạo cơ hội tốt cho các sản phẩm được dán nhãn 'tự nhiên' hoặc 'hữu cơ'. 

PLMA - https://www.plmainternational.com - Hội chợ thương mại hàng đầu thế giới dành cho các nhà sản xuất nhãn hiệu 
riêng. Nó được tổ chức hàng năm tại Amsterdam, Hà Lan. Đây là hội chợ thương mại phù hợp nhất cho các công ty sẵn sàng 
cung cấp sản phẩm cho các chuỗi bán lẻ EU. Để làm được điều này, các công ty cần được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà bán lẻ và sở hữu thiết bị đóng gói phù hợp.
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Ngoài các hội chợ thương mại và các hội nghị quốc tế, 
còn có nhiều sự kiện nhỏ hơn được các hiệp hội ngành nghề 
tổ chức. 

Một ví dụ minh họa là hội nghị hàng năm của Hiệp hội Gia 
vị châu Âu (ESA) (https://www.esa-spices.org/). Sự kiện này chỉ 
dành cho các thành viên, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để gặp 
gỡ người mua cũng như nắm bắt những xu hướng phát triển 
mới nhất trong ngành. 

Một số sự kiện tương tự khác là: Hội nghị Gia vị Thế giới 
(http://www.worldspicecongress.com/) cũng như các cuộc 
họp và triển lãm được Hiệp hội Thương mại Gia vi Mỹ (ASTA) 
(https://www.astaspice.org/) tổ chức, các phái đoàn thương 
mai và các cuộc họp B2B qui mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, mục 
đích chính của sự kiện này là giải quyết các vấn đề liên quan 
đến ngành. Do đó, thương mại không là mục tiêu chính của 
sự kiện.

6 KẾT NỐI VÀ GẶP GỠ TRỰC TIẾP NGƯỜI MUA

Các Hiệp hội gia vị & thảo mộc EU và quốc tế có thể là một 
nguồn tốt để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, vì nhìn chung họ 
có một mạng lưới quan hệ rất rộng lớn. Một vài hiệp hội trong 
số họ cung cấp tư cách thành viên quốc tế và tham gia vào các 

hội nghị thường niên, nơi các nhà cung cấp có thể gặp gỡ trực 
tiếp những người mua tiềm năng. Nhu cầu gia vị và thảo mộc 
lớn nhất ở châu Âu đến từ Đức, Pháp, Hà Lan, Vương quốc Anh, 
Tây Ban Nha và Ba Lan. Một số hiệp hội lớn có thể kể đến như:

7 TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TRONG SỐ CÁC THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI GIA VỊ VÀ THẢO MỘC

Hiệp hội Gia vị - EU (ESA) - https://www.esa-spices.org/index-esa.html/members-esa - tổ chức bảo trợ đại diện cho ngành gia 
vị và thảo mộc EU, hỗ trợ các công ty thành viên và các hiệp hội quốc gia thông tin về các yêu cầu pháp lý, giải quyết các vấn đề 
về chất lượng và tổ chức các cuộc họp ngành hàng năm.

Culinaria Europe - https://www.culinaria-europe.eu/ - đại diện cho các hiệp hội quốc gia cũng như các nhà sản xuất ẩm thực 
(như súp và nước dùng, nước sốt nhũ hóa và không nhũ hóa như sốt cà chua và sốt mayonnaise, sa lát, mù tạt, cải ngựa, các 
sản phẩm gia vị, ô liu và giấm) ở EU. 

Hiệp hội Công nghiệp Gia vị Đức - https://www.gewuerzindustrie.de/en-index-gewuerzindustrie.html - với gần 90 công ty chế 
biến và tinh chế gia vị là thành viên của Hiệp hội Gia vị Đức. Họ chủ yếu tham gia vào việc tinh chế gia vị và sản xuất hỗn hợp 
gia vị, chế phẩm gia vị và các thành phần gia vị khác.

Hiệp hội Thương mại Gia vị Hà Lan - https://www.specerijenvereniging.nl/?page=home&lang=uk 

Hiệp hội Gia vị (SSA) tại Vương quốc Anh - http://www.seasoningandspice.org.uk/ssa/home.aspx - thúc đẩy lợi ích của các 
thành viên trong mọi phương diện của hoạt động nhập khẩu, chế biến và phân phối gia vị, thảo mộc và các sản phẩm liên quan. 

Hiệp hội các nhà chế biến và đóng gói gia vị và gia vị (AEC) ở Tây Ban Nha - https://www.asociaciondeespecias.com/?idi=eng  
- Đại diện cho lợi ích của các công ty gia vị vừa và nhỏ.

Waren-Verein - https://www.waren-verein.de/en/home-page/ - Hiệp hội các nhà nhập khẩu và môi giới các mặt hàng thực 
phẩm của Đức.

Lưu ý

Tham khảo danh sách thành viên của mỗi hiệp hội tại các quốc gia. Đây có thể là nguồn dữ liệu mang đến triển vọng cho chiến dịch 
tiếp thị của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu kỹ trang web của các thành viên và đánh giá xem những công ty đó có phù hợp với 
hồ sơ của doanh nghiệp mình hay không.
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Cơ sở Dữ liệu chung và cụ thể về thực phẩm sẽ giúp các 
nhà cung ứng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm khách hàng. 
Đó nên là bước đầu tiên trong hoạt động “nghiên cứu khách 
hàng”. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không có một dữ liệu 

nào là hoàn hảo. Ngay cả cơ sở dữ liệu trả phí cũng có thể bỏ 
sót các công ty tiềm năng. Một số cơ sở dữ liệu có liên quan 
đến các nhà xuất khẩu gia vị và thảo mộc doanh nghiệp Việt 
Nam có thể tham khảo là:

8 LẬP MỘT DANH SÁCH BAN ĐẦU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Việc buôn bán gia vị và thảo mộc là một công việc kinh 
doanh trực tiếp. Hầu hết các quan hệ đối tác lâu dài sẽ được 
bắt đầu sau khi doanh nghiệp giới thiệu thông tin cá nhân, 
phân tích sản phẩm và thăm nhà máy. Tuy nhiên, do hạn chế 
đi lại từ đại dịch COVID-19, số lượng các doanh nghiệp ứng 
dụng hình thức kinh doanh trực tuyến ngày càng tăng. Theo 
nghiên cứu của McKinsey từ tháng 10 năm 2020, chỉ 30% 
người mua B2B muốn thảo luận trực tiếp với nhà cung cấp. 
70% còn lại sử dụng hình thức trao đổi trực tuyến trước khi 
đưa ra quyết định mua hàng. Công ty Hokodo của Anh đã 

phát triển một danh mục các thị trường B2B của EU. Theo 
danh mục này, có 30 thị trường trực tuyến B2B ở EU chuyên 
kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm.

Trong lĩnh vực gia vị và thảo mộc, thị trường B2B chủ yếu 
được sử dụng để kết nối người mua EU và nhà cung cấp từ các 
châu lục khác, nhưng các đơn đặt hàng thực tế ở nước ngoài 
thường không được đặt trực tuyến. Đơn đặt hàng trực tuyến 
thường được áp dụng trong phạm vi EU và rất hiếm khi người 
mua đặt hàng trực tuyến bên ngoài lãnh thổ EU. Bạn có thể sử 
dụng thị trường B2B để tăng cơ hội tìm kiếm người mua.

9 THAM GIA VÀO CÁC NỀN TẢNG B2B KỸ THUẬT SỐ

EUROPAGES - https://www.europages.co.uk/ - cơ sở dữ liễu của các công ty khu vực EU. Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm 
theo lĩnh vực (ví dụ: “gia vị”) hoặc theo từ khóa. Bạn có thể lọc thêm kết quả và lựa chọn các công ty là thương mại chứ không 
phải nhà sản xuất (ví dụ: 'đại lý', 'nhà phân phối' hoặc 'nhà bán buôn').

wlw - https://www.wlw.de/en/home - (Wer liefert là, Who Supplies What? - 'Ai cung cấp cái gì') – thị trường trực tuyến giữa 
doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) hàng đầu tại các quốc gia Đức, Áo và Thụy Sĩ. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm hoặc công 
ty và lọc kết quả theo quy mô và hoạt động. 

Organic-Bio - https://www.organic-bio.com/en/directory/ - cơ sở dữ liệu của các công ty bán và mua các sản phẩm hữu cơ.

Kompass - https://vn.kompass.com/ - cơ sở dữ liệu lớn của các công ty. Bạn có thể áp dụng một số bộ lọc để tìm người mua 
tiềm năng.

Cách thức tiếp cận người mua tiềm năng một cách có hiệu 
quả về chi phí là tiếp thị trực tiếp bằng email quảng cáo. Email 
là một công cụ mạnh đế tiếp xúc với những người mua hàng 
tiềm năng. Các doanh nghiêp nên viết email ngắn và chuyên 
nghiệp giới thiệu về công ty và chào bán sản phẩm, đính kèm 

liên kết đến trang web của doanh nghiệp. Trang web cũng cần 
được cập nhật bằng tiếng Anh và nhất quán với bảng chào 
hàng của doanh nghiệp. Ngay cả khi doanh nghiệp không 
nhận được phản hồi, hãy liên tục theo dõi email đã gởi bằng 
điện thoại hoặc Skype. Viêc này sẽ giúp tăng cơ hội thành công.

10 TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Lưu ý

Truy cập trang web của các hội chợ thương mại hàng đầu ở EU để kiểm tra xem họ có kế hoạch tổ chức các sự kiện trực tuyến hay không.
Trước khi trả tiền đăng ký một nền tảng B2B, hãy hỏi nhóm quản trị� xem có bao nhiêu người mua sản phẩm của bạn trong nền tảng 
này, với tư cách là khách truy cập hoặc nhà cung cấp. Yêu cầu đăng ký dùng thử để kiểm tra xem nền tảng có phù hợp với doanh nghiệp 
và sản phẩm của doanh nghiệp không.
Yêu cầu phiếu giảm giá hoặc miễn phí trong các sự kiện B2B kết nối với hội chợ thương mại. Thông thường, ban tổ chức sẽ cung cấp một 
số vé miễn phí cho các bên triển lãm. Bạn nên cung cấp những vé miễn phí đó cho người mua tiềm năng để họ tham gia vào các cuộc 
họp trực tuyến với bạn.

Lưu ý

Hãy thành thực, đừng cố gắng thu hút người mua với mức giá phi thực tế hoặc thấp. Họ biết rất rõ chất lượng tốt phải tốn kém ra sao, vì 
vậy hãy tập trung nhiều hơn vào chất lượng, an toàn thực phẩm và những điểm mạnh nhất của doanh nghiệp mình.
Một điểm khởi đầu tốt đó là  gửi bản giới thiệu công ty, sản phẩm, những điểm mạnh của doanh nghiệp, tiếp đến gửi thêm các thông tin 
khác như bảng báo giá, các mẫu bao bì hoặc các điều kiện giao hàng.
Không gửi thư hàng loạt vì có thể được coi là spam ở châu Âu và đây là một hình thức giao tiếp không được hoan nghênh.



Có nhiều tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSOs) có thể 
thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Các BSO quốc tế nổi 
tiếng nhất hỗ trợ các nhà xuất khẩu ở các nước đang 
phát triển là:

11
TÌM KIẾM CÁC TỔ CHỨC 
HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang 
phát triển (CBI) - https://www.cbi.eu/ - Một tổ chức 
do chính phủ tài trợ hỗ trợ hơn 800 doanh nghiệp trở 
thành nhà xuất khẩu thành công trên thị trường EU. 
Trung tâm cung cấp thông tin thị trường về các sản 
phẩm và dịch vụ khác nhau, mang đến các chương 
trình đào tạo về xuất khẩu và hỗ trợ kỹ thuật, thông 
tin và gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính 
sách, đồng thời kêu gọi các nhà nhập khẩu tham gia 
vào việc phát triển và thực hiện các chương trình của 
trung tâm.

Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO) 
- https://www.sippo.ch/ - Một tổ chức do chính phủ 
tài trợ nhằm giúp các đơn vị hỗ trợ kinh doanh cải 
thiện dịch vụ và tăng cường thể chế, cũng như kết 
nối họ với một mạng lưới rộng lớn hơn.

IPD - https://www.importpromotiondesk.de/en/ - 
Một tổ chức do chính phủ Đức tài trợ.

Tr u n g  t â m  T h ư ơ n g  m ạ i  Q u ố c  t ế  ( I TC )  - 
https://intracen.org/ - Cơ quan của Liên Hợp Quốc có 
trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), chuyên hỗ trợ quá trình 
quốc tế hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn 
cầu. Hầu hết các hoạt động nhằm hỗ trợ các nhà xuất 
khẩu từ các nước đang phát triển.

Enterprise Europe Network (EEN) - 
https://een.ec.europa.eu/ -  Được thành lập bởi một 
ủy ban EU.

THÔNG TIN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 
CỦA DỰ ÁN

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau quả 
Việt Nam” (SFV-Export) do Liên minh châu Âu tài trợ; Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Chương trình 
đào tạo “Xuất khẩu rau quả và gia vị sang châu Âu: Thông 
tin thị trường & Giải pháp Marketing hiệu quả” vào ngày 9-
10 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường số 03, tầng 7, tòa nhà 
VCCI, 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Khóa đào tạo đã thu hút sự tham gia của 35 học viên và  
cung cấp cho doanh nghiệp thông tin tổng quan về thị trường 
rau quả và gia vị tại châu Âu, xu hướng tiêu dùng, các quy định 
về thuế quan, quy tắc xuất xứ, chứng nhận xuất xứ và yêu cầu 
kỹ thuật trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA). Bên cạnh đó, khoá học cũng là cơ hội để doanh 
nghiệp tiếp cận thông tin về các giải pháp Marketing hiệu quả 
trong tiếp cận khách hàng và các hệ thống phân phối lớn tại 
châu Âu.

7DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CHO DNNVV TRONG NGÀNH HÀNG GIA VỊ, RAU QUẢ VIỆT NAM

Mặc dù các BSO nêu trên có thể hỗ trợ doanh 
nghiệp của bạn trong hoạt động xuất khẩu, nhưng 
tốt nhất doanh nghiệp nên bắt đầu tìm kiếm sự hỗ 
trợ từ quốc gia của mình, với các tổ chức xúc tiến 
xuất khẩu như Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công 
Thương, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), đại sứ quán/thương vụ tại các thị trường 
mục tiêu hay các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hôi 
Hồ tiêu Việt Nam.



Tài liệu này được biên soạn với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Các nội dung 
trong tài liệu này thuộc trách nhiệm dư ̣ án SFV-Export và không nhất thiết phản ánh 

quan điểm của Liên minh Châu Âu

MỘT SỐ 
NHÀ NHẬP KHẨU 
GIA VỊ EU

Deal Tarim Urunleri Tic A.S.
+90 212 470 74 44 - Ext: 167
+90 212 470 83 33 
Ms.Gonca Sönmez - Purchasing & Import Specialist 
gsonmez@idealtarim.com.tr
+90 532 322 19 73 

Asy Naturel Dogal Urunler San ve Tic Ltd Sti 
Ms. Aysel Yücesoy
aysel@asynaturel.com

Ege Tropical
+90 212 527 10 81
+90 212 527 10 83 
info@egetropikal.com
Kocatepe Mah. Mega Center Bayrampaşa İSTANBUL
Mr. Latif ÜNAL - General Manager
latif@egetropikal.com

Pottagaldrar EHF

Dalbrekka 42, 200 Kópavogur, Iceland
+354 564 4449
pottagaldrar@pottagaldrar.is
Gia vị thực phẩm

Spices Chef OY

Vaskelantie 2, 81100 Kontiolahti, Finland
+358 4 5181 3377
pramod@spiceschef.com
Nông sản, thực phẩm, hạt tiêu, gia vị

http://www.pottagaldrar.is

http://www.spiceschef.bio

http://www.anatols.lv
http://www.anatols.lv
http://www.fresh.fi
http://www.fresh.fi
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