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Lời Giới Thiệu

 Học từ những người xuất khẩu trực tuyến thành công để gặt hái được kết quả 
tương tự chính là lý do ra đời của quyển Ebook này. Chúng tôi đã chắt lọc những 
chia sẻ thực tế và hữu ích nhất, góp phần tạo nên thành tựu to lớn nhất của nhiều 
doanh nghiệp đã kinh doanh và bán hàng thành công trên nền tảng Thương Mại 
Điện Tử Xuyên Biên Giới Alibaba.com để mang đến cho quý doanh nghiệp một cái 
nhìn tổng thể nhất, sâu sắc nhất và đặc biệt là giúp các doanh nghiệp có một định 
hướng đúng đắn, chính thống nhất từ Innovative Hub - Đại Lý Alibaba Tại 
Singapore và Việt Nam.  

 Chúng tôi hi vọng với những chia sẻ thực tế và kinh nghiệm của những doanh 
nghiệp đi trước sẽ giúp các doanh nghiệp Việt tự tin hơn trên con đường xuất khẩu 
ra toàn cầu và không ngừng đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

 Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Innovative Hub – Đại Lý Alibaba Tại Singapore 
và Việt Nam. Mọi trích dẫn và tham khảo từ quyển Ebook này xin vui lòng ghi rõ 
nguồn tham khảo. Xin chân thành cảm ơn!
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PHẦN 1: GIỚI THIỆU INNOVATIVE HUB

 1.1. Về chúng tôi 

 Innovative Hub được thành lập vào năm 2016 với tư cách là Đối tác dịch vụ 
toàn cầu của Alibaba.com tại Singapore trong 3 năm, chúng tôi đã phục vụ hơn 
1000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore và chuyển đổi số thành công các 
hoạt động kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp thông qua Alibaba.com. 
Sứ mệnh của Innovative Hub là chuyển đổi số các doanh nghiệp để kinh doanh 
trên toàn cầu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên về nền tảng Thương mại 
điện tử để giúp các doanh nghiệp vươn ra khỏi các hình thức kinh doanh truyền 
thống trước đây. 

 Innovative Hub tiếp tục tăng trưởng và phát triển thông qua cung cấp các 
dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Với sự phát 
triển không ngừng và câu chuyện thành công của chúng tôi tại thị trường Singapore, 
chúng tôi đã tiếp tục mở rộng ra khu vực và toàn cầu. Việt Nam chính là thị trường 
mở rộng đầu tiên của Innovative Hub và sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh hơn trong 
tương lai với tầm nhìn: Trở thành đối tác chiến lược và đáng tin cậy nhất trong 
chuyển đối số của các doanh nghiệp ở Đông Nam Á. 

 Về đội ngũ Innovative Hub: Chúng tôi là tập thể năng động, có niềm đam mê 
mãnh liệt trong đổi mới sáng tạo và quyết tâm trở nên xuất sắc trong các lĩnh vực 
chuyên môn của mình. Chúng tôi lao động với với tinh thần tận tâm và đây chính là 
nguồn năng lượng, mang đến nhiều ý tưởng và là niềm tự hào của tập thể đội ngũ 
Innovative Hub. Văn hóa công ty của chúng tôi là mang lại lợi thế cạnh tranh và tạo 
dựng một môi trường nơi những cá nhân xuất sắc, thông minh, năng động có thể 
vươn đến thành công. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình và 
cùng nhau từng bước xây dựng tiến đến con đường thành công. Chúng tôi dám 
nghĩ lớn và làm việc chăm chỉ để không ngừng thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn 
và trở nên xuất sắc hơn trong các dịch vụ của mình mỗi ngày. 

 1.2. Tại sao lựa chọn Innovative Hub? 

 Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 

Chất lượng Toàn vẹn Lãnh đạo Đổi mới Sự hài lòng
của khách hàng

Làm việc nhóm
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-  Là công ty FDI của Singapore, chúng tôi tin tưởng vào sự xuất sắc trong kinh 
doanh. Sự hiệu quả cùng lực lượng lao động lành nghề, đáng tin cậy là những phẩm 
chất và lợi thế của các công ty Singapore.
-   Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh với tư cách là Đối tác Dịch vụ Toàn cầu của 
Alibaba tại thị trường Singapore.
-   Đối tác Alibaba giàu kinh nghiệm, có kinh nghiệm vận động các dự án chính phủ 
ở Singapore.
- Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp 3 sao được chứng nhận bởi
Alibaba.com
-   VAS đã chấp thuận nhà cung cấp Alibaba.com cho Singapore, Việt Nam, Ấn Độ, 
Pakistan, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.
-   Hỗ trợ thêm thông qua sự kiện kết hợp kinh doanh Ngoại tuyến / Trực tuyến thường 
xuyên với Thương nhân Singapore.

 1.3. Dịch vụ Innovative Hub

DỊCH VỤ MÔ TẢ CHI TIẾT

Thiết kế minisite
Thiết kế cửa hàng điện tửcủa doanh nghiệp 

trên Alibaba.com để nhấn mạnh điểm
khác biệt của bạn

Đăng sản phẩm
Tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn có 

chất lượng tin đăng cao

Quản lý tài khoản
Thuê ngoài tài khoản của bạn với chuyên 

gia nội bộ của chúng tôi

Digital Marketing
Tạo khách hàng tiềm năng với

Digital Marketing tích hợp

Bảo trì tài khoản
Duy trì tài khoản của bạn tốt hơn với các 
chuyên gia nội bộ của chúng tôi để đạt 

được kết quả tốt hơn

Chụp ảnh sản phẩm
Chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp để giới 

thiệu sản phẩm độc đáo của doanh 
nghiệp

Cung cấp thị trường
dữ liệu xuất khẩu

Nhận thông tin chi tiết về thị trường xuất 
khẩu với khách hàng tiềm năng và thông 

tin về đối thủ cạnh tranh

Giải pháp hỗ trợ
tuyển dụng nhân sự

Chúng tôi giúp bạn thuê và đào tạo nhân 
sự thương mại điện tử
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PHẦN 2: ALIBABA.COM & TIỀM NĂNG
XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 2.1. Giới thiệu Alibaba.com 

 Alibaba.com là một trong những website thương mại điện tử nổi tiếng trực 
thuộc tập đoàn Alibaba Group. Từ lâu, Alibaba.com đã trở thành trang mua sắm 
trực tuyến hàng đầu Trung Quốc và nổi tiếng trên khắp thế giới. 

 Kho hàng của Alibaba.com vô cùng phòng phú và đa dạng, bất cứ món 
hàng nào khi cần đều có thể dễ dàng được tìm thấy với mức giá hợp lý. Đặc biệt, 
các nhà cung cấp trên Alibaba.com được chọn lọc kỹ lưỡng, sản phẩm đạt chất 
lượng cao. Ngoài ra, chức năng đánh giá gian hàng trên Alibaba.com giúp nâng 
cao độ tin cậy và làm tăng sự tin tưởng trong mắt khách hàng.

Hình 1: Logo Alibaba.com

 Alibaba.com hoạt động chủ yếu theo mô hình B2B (Business to Business) - mô 
hình kinh doanh, giao dịch và kết nối các doanh nghiệp trên toàn cầu với nhau 
thông qua Internet. Sau khi đăng ký gian hàng trên Alibaba.com, các doanh nghiệp 
có thể chào hàng, tìm kiếm khách hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán,… 
qua hệ thống này. 

 Có thể nói, Alibaba.com là đơn vị trung gian đầy đủ tiện ích nhất, xóa tan rào 
cản vị trí địa lý giữa các khu vực - giúp bên bán và bên mua không cần gặp nhau, 
không phải mất nhiều thời gian và công sức mà vẫn đạt được những hợp đồng kinh 
doanh Xuất – Nhập khẩu dễ dàng. 

 Với Alibaba.com, doanh nghiệp sẽ tìm thấy loại sản phẩm mình cần và tìm 
được các nhà cung cấp tốt. Sau khi hai bên đạt được những thỏa thuận nhất định, 
Alibaba.com sẽ cung cấp các dịch vụ cần thiết giúp cho các bên có thể giao dịch 
an toàn với nhau. 

 Trong 8 năm liên tiếp, Alibaba.com được tạp chí Forbes bình chọn là “Trang 
thương mại điện tử B2B tốt nhất trên thế giới” và nền tảng này cũng được các 
độc giả của tạp chí Far Eastern Economic Review bình chọn là trang website B2B 
thông dụng nhất hiện nay. Chưa dừng lại ở đó, Alibaba.com tiếp tục được xếp hạng 
vị trí số 1 trong một số lĩnh vực của Alexa.com, chẳng hạn như thương mại quốc tế, 
thương mại điện tử, thị trường thương mại, thương mại xuất nhập khẩu… 
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Có thể thấy, tiềm năng xuất khẩu trên Alibaba.com là vô cùng to lớn, chúng ta sẽ 
cùng nhau phân tích và đi sâu hơn về cách kinh doanh, cách gia tăng kỹ năng bán 
hàng thành công trên nền tảng này. Nhưng trước tiên, hãy cùng nhau phân tích 
những tiềm năng xuất khẩu mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng từ
Alibaba.com 

 2.2. Tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

 2.2.1. Lợi thế kinh doanh trên Alibaba.com 

 Yếu tố chính khiến mô hình kinh doanh B2B của Alibaba.com nhanh chóng 
thành công đó là website thương mại điện tử này có thể đáp ứng được mọi nhu cầu 
của nhà cung cấp và nhà nhập khẩu. Việc đăng ký gian hàng vô cùng dễ dàng và 
nhanh chóng, điều này thu hút được lượng nhà cung cấp lớn, nhờ vậy mà kho hàng 
hóa tại Alibaba cũng vô cùng phong phú, đa dạng. 
  
 Ngoài ra, các nhà máy sản xuất ở bất kỳ quốc gia nào nếu muốn tìm kiếm 
nguyên liệu, trang thiết bị… đều có thể đặt mua số lượng lớn với mức giá rẻ tại 
Alibaba.com. 

 2.2.1.1. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 04 trong 10 nước cung ứng 
toàn cầu trên nền tảng Alibaba.com

Nhóm 10 nhà cung ứng toàn cầu

Xếp hạng Quốc gia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ấn Độ

Thổ Nhĩ Kì

Pakistan

Việt Nam

Malaysia

Hàn Quốc

Thái Lan

Ý

Nhật Bản

Hoa Kỳ

Nguồn: Dựa trên số lượng người bán, nhóm 10 ngành hàng phân bổ người bán

Hình 2: Nhóm 10 nhà cung ứng toàn cầu trên Alibaba.com
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Hình 3: Dữ liệu toàn cầu của Alibaba.com (nguồn: Báo cáo công khai  của  Tập đoàn Alibaba trên 
“Phát triển thương mại xuyên biên giới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2018”)

 Tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt trên nền tảng Alibaba.com 
là rất lớn, theo dữ liệu dựa trên số lượng người bán từ Alibaba.com, Việt Nam là một 
trong 10 quốc gia (đứng thứ 04) trong cung ứng toàn cầu trên nền tảng xuất khẩu số 
một thế giới này. Trong khối Đông Nam Á, Malaysia xếp vị trí thứ 05 và Thái Lan đứng 
vị trí thứ 07. 

 Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ở các quốc 
gia phát triển như Châu Âu và Mỹ vô cùng to lớn, đặc biệt là các mặt hàng khẩu 
trang và nông sản. Kể từ đó, 65% người mua hàng B2B đã LÊN THẲNG các trang 
thương mại điện tử xuyên biên giới để tìm kiếm hàng hóa mà họ đang muốn 
nhập khẩu, so với 53% sử dụng Google Search – Google tìm kiếm, như cách truyền 
thống trước đây (số liệu tổng hợp từ Alibaba.com). Điều này cho thấy xu thế nhập 
khẩu trực tuyến đang dần phát triển và nó sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai, 
mang đến nhiều cơ hội và tiềm năng xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt vốn luôn 
nắm bắt nhanh các xu hướng kinh doanh trên toàn cầu. 

 2.2.1.2. Số lượng thành viên đăng ký khổng lồ 

 Với mô hình hoạt động B2B hiệu quả, Alibaba.com đã kết nối hơn 10 triệu 
người mua hàng trên toàn cầu, có mặt trên 200 quốc gia/vùng lãnh thổ và hơn 150 
triệu thành viên đăng ký tài khoản trên Alibaba.com

 Alibaba.com đã trở thành cầu nối giúp các công ty lớn trên toàn cầu có cơ 
hội được tiếp cận với nguồn hàng hóa phong phú, chất lượng kèm giá thành phù 
hợp. 

150 triệu +
Thành viên đăng ký

200+
Quốc gia/Vùng lãnh thổ

Với 16 ngôn ngữ
10 triệu +

Người mua toàn cầu

170 triệu +
Sản phẩm

40+
Ngành hàng

5900+
Danh mục sản phẩm

300.000 +
Hỏi hàng mỗi ngày
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Hình 4: Lượng người mua tích cực và giá trị đơn hang đều tang trưởng mạnh
qua các năm trên Alibaba.com

Hình 5: Nhóm 20 quốc gia nhập khẩu nhiều nhất trên Alibaba.com

 “Trong hơn 3 năm, từ năm 2016 đến 2018, lượng người mua tích cực trên
Alibaba.com tăng từ 30% đến 33% mỗi năm, giá trị đơn hàng năm 2017 tăng 114% so 
với năm 2016 và năm 2018 tăng 200% so với năm 2017. Với lượng người mua nhập 
khẩu ngày càng tăng qua các năm, điều này cho thấy tiềm năng kinh doanh trên 
Alibaba là rất lớn, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam 
bởi chúng ta đã có thế mạnh lớn trên thị trường quốc tế” – Bà Bùi Nhã Uyên, Channel 
Partner Manager Alibaba.com, chia sẻ. 

 2.2.1.2. Thị trường xuất khẩu tiềm năng của doanh nghiệp Việt 

 Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều cường quốc lớn và 
các quốc gia ở châu Á, khiến nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp hoạt động kinh doanh 
sản xuất, và làm gián đoạn các chuỗi cung ứng về nguyên liệu đầu vào, đầu ra của 
sản phẩm, nhất là trong các ngành F&B, nội thất, dệt may và da giày…. Trước bối 
cảnh đó, thương mại điện tử toàn cầu là chìa khóa để các doanh nghiệp phục hồi 
sau đại dịch và hướng đến tăng trưởng xuất khẩu trong tương lai. 

 Thống kê riêng trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Alibaba.com, Mỹ 
là quốc gia đứng đầu về lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nước trên thế giới, tiếp 
đến là Ấn Độ, Canada, Brazil, Úc, Anh, Nga,…

33%
30%

200%
114%

Người mua tích cực Giá trị đơn hàng

2016 2017 2018

Nguồn: Báo cáo công khai của Tập đoàn Alibaba trên “Phát triển thương mại
xuyên biên giới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2018”

Nguồn: Dựa trên số lượng người mua tích cực, nhóm 20 nước có số lượng người mua cao nhất

Xếp hạng Quốc gia

1 Hoa Kỳ

2 Ấn Độ

3 Canada

4 Brazil

5 Úc

Xếp hạng Quốc gia

6 Anh Quốc

7 Nga

8 Thổ Nhĩ Kỳ

9 Pakistan

10 Mexico

Xếp hạng Quốc gia

11 Ý

12 Pháp

13 Đức

14 Indonesia

15 Ả Rập Saudi

Xếp hạng Quốc gia

16 Philippines

17 Tây Ban Nha

18 Malaysia

19 Peru

20 Thái Lan
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 Đứng ở giữa bảng là các quốc gia như Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha, đây đều 
là những quốc gia nằm trong khu vực EU và là một trong những thị trường tiềm năng 
mà các doanh nghiệp Việt có thể nhắm tới. 

 Vào ngày 1/8/2020 vừa qua, hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và liên minh 
Châu Âu đã chính thức có hiệu lực. Thông qua hiệp định này, EU sẽ xóa bỏ thuế 
nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ 
thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành 
cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. 

 Như vậy, có thể nói, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ 
được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam 
kết cao nhất mà một đối tác dành cho các doanh nghiệp Việt trong các hiệp định 
FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay. 

 2.3. Không cần nhiều nhân sự để quản lý thành công gian hàng 
Alibaba.com 

 “Khi hoạt động trên Alibaba.com, doanh nghiệp của tôi có cần nhiều nhân 
sự để quản lý gian hàng không?”  

 Đây chính là câu hỏi mà hầu hết các doanh nghiệp thường hay băn khoăn 
trước khi quyết định đăng ký gian hang trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com 
bởi vấn đề nhân sự, hay rộng hơn là nguồn lực doanh nghiệp, luôn là một trong 
những vấn đề cần phải cân nhắc trước khi thực hiện bất kỳ một chiến lược hay kế 
hoạch kinh doanh mới. 

 Tuy nhiên, với Alibaba.com, các doanh nghiệp hoàn toàn không phải tốn 
nhiều nhân sự để vận hành và quản lý thành công bởi “Alibaba.com rất dễ sử dụng, 
tôi không cần một đội ngũ để quản lý, hiện giờ một mình tôi có thể quản lý hết tất 
cả các hoạt động trên Alibaba.com và đạt 3 sao. Sau hai tháng vận hành và sự hỗ 
trợ từ Innovative Hub, doanh nghiệp tôi đã có đơn hàng đầu tiên từ Myanmar” 
– ông Tô Nghiệp Siêu, Phó Giám Đốc Công Ty Hành Sanh chia sẻ. 

 Công ty Hành Sanh chỉ cần duy nhất một nhân sự để quản lý gian hàng và đã 
xuất khẩu thành công. Vậy ông Tô Nghiệp Siêu đã làm gì để xuất khẩu trực tuyến 
thành công chỉ với một nhân sự? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ ông Tô Nghiệp Siêu, 
Phó Giám Đốc Công Ty Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Hành Sanh 
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XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG
CHỈ VỚI MỘT NHÂN SỰ QUẢN LÝ
Công ty Sản Xuất - Thương mại - Dịch Vụ HÀNH SANH được 
thành lập vào năm 1996 bởi ông Tô A Sanh, thương hiệu SanKyo 
đã có mặt tại khắp 3 miền Việt Nam suốt 23 năm qua với các 
tiêu chuẩn sản xuất ISO 9001:2015 và QCVN 4:2009/BKHCN 
chuẩn quốc gia về sản xuất quạt điện. 

Sứ mệnh của HÀNH SANH là cung cấp cho người tiêu dùng sản 
phẩm quạt điện an toàn, chất lượng với giá cả thân thiện. Tầm 
nhìn của SanKyo là phát triển thị trường trong nước lẫn quốc tế 
ngày càng lớn hơn & mạnh hơn.

“Tôi biết đến Alibaba.com qua mạng xã hội, biết về Jack Ma,… 
sau nhiều lần tìm hiểu thì tôi đã quyết định tham dự hội thảo Xuất 
Khẩu Cùng Alibaba.com vào tháng 6 năm 2019 do Innovative 
Hub tổ chức để có thể tìm hiểu sâu hơn, và kết quả là tôi đã 
tham gia Alibaba.com vì thấy được tiềm năng của thị trường 
xuất khẩu đối với ngành của tôi”  
Ông Tô Nghiệp Siêu, Phó Giám Đốc công ty HÀNH SANH chia sẻ.

“Như tôi đã nói ở trên, vì thấy được tiềm năng của thị trường xuất khẩu trong ngành nên tôi đã quyết định 
tham gia Alibaba.com. Mặc dù phải bỏ ra một khoản phí trước để trở thành GGS, nhưng đối với tôi, đấy là 
sự đầu tư, đầu tư phải có mạo hiểm, và mạo hiểm này đáng để chúng ta thử tuỳ vào mức độ hiểu biết về 
thị trường của từng doanh nghiệp.”

TẠI SAO LỰA CHỌN ALIBABA.COM?

Ngành nghề: Sản Xuất, Thương Mại, Xuất Khẩu

Số lượng nhân viên: 50

Hoạt động trên Alibaba.com từ: 14/11/ 2019 

Kết quả đạt được: Xuất khẩu quốc tế, Mở 

rộng thị trường, Vượt qua khủng hoảng

Thành viên GGS

Dịch vụ VAS
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CHỈ VỚI MỘT NHÂN SỰ QUẢN LÝ
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phẩm quạt điện an toàn, chất lượng với giá cả thân thiện. Tầm 
nhìn của SanKyo là phát triển thị trường trong nước lẫn quốc tế 
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“Tôi biết đến Alibaba.com qua mạng xã hội, biết về Jack Ma,… 
sau nhiều lần tìm hiểu thì tôi đã quyết định tham dự hội thảo Xuất 
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xuất khẩu đối với ngành của tôi”  
Ông Tô Nghiệp Siêu, Phó Giám Đốc công ty HÀNH SANH chia sẻ.

“Như tôi đã nói ở trên, vì thấy được tiềm năng của thị trường xuất khẩu trong ngành nên tôi đã quyết định 
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Trái ngược với suy nghĩ phải cần một đội ngũ để vận hành và quản lý gian hàng, công ty HÀNH SANH 
cùng với sự hỗ trợ từ đội ngũ Service của Innovative Hub, Hành Sanh chỉ cần duy nhất MỘT NHÂN SỰ 
để quản lý các hoạt động trên Alibaba.com. Ông Tô Nghiệp Siêu chia sẻ rằng: “Alibaba.com rất dễ 
sử dụng, tôi không cần một đội ngũ để quản lý, hiện giờ một mình tôi có thể quản lý hết tất cả các 
hoạt động trên Alibaba.com và đạt được 3 sao”

Xếp hạng sao (Star Rating) rất cần thiết và vô cùng quan trọng “vì rating càng cao, doanh nghiệp tôi 
càng được nhiều người biết đến hơn, suy ra tỷ lệ có thể chốt đơn cao hơn” - Ông Siêu giải thích thêm.

Vượt qua khủng hoảng: 
Cũng giống với nhiều doanh nghiệp khác, công ty HÀNH 
SANH cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhưng 
“điều quan trọng là lãnh đạo phải kiên định và ra quyết 
định cho tầm nhìn lâu dài và thay đổi nhanh theo thời 
thế. Đối với công ty HÀNH SANH, vì quạt điện là hàng 
gia dụng thiết yếu, nên tôi cố gắng duy trì hoạt động với 
chi phí thấp nhất mà không ảnh hưởng đến cắt giảm 
nhân sự, để khi hoạt động bình thường trở lại tôi có thể 
hồi phục một cách tốt nhất.”

Alibaba.com là kênh bán hàng & xuất khẩu quốc tế 
hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch Covid-19 
gây ra. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ Innovative Hub, 
chúng tôi tin rằng chỉ cần doanh nghiệp quyết tâm, dù 
nhân sự ít nhưng vẫn có thể vận hành gian hàng thành 
công và hiệu quả.

Xuất khẩu quốc tế: 
Vị Phó Giám Đốc trẻ tuổi chia sẻ rằng: “Sau 
hai tháng vận hành trên Alibaba.com và sự 
hỗ trợ từ Innovative Hub, doanh nghiệp 
tôi đã có đơn hàng đầu tiên từ Myanmar. 
Sau 3 ngày nói chuyện, khách hàng đã 
quyết định bay sang Việt Nam để thăm 
doanh nghiệp của tôi và ngay sau đó tôi 
đã có vài đơn hàng từ khách ấy.” 

Mở rộng thị trường: 
Công ty HÀNH SANH định hướng sẽ mở 
rộng sang một số thị trường có khách 
hàng quan tâm đến. “Tôi xem dữ liệu 
phân tích hoạt động của khách hàng 
trên Alibaba.com để đưa ra những quyết 
định cần thiết.”

“Alibaba.com rất dễ sử dụng, tôi không cần một đội ngũ để quản 
lý, hiện giờ một mình tôi có thể quản lý hết tất cả các hoạt động 
trên Alibaba.com và đạt 3 sao. Sau hai tháng vận hành và sự hỗ 
trợ từ Innovative Hub, doanh nghiệp tôi đã có đơn hàng đầu tiên 
từ Myanmar.”   

Ông Tô Nghiệp Siêu, Phó Giám Đốc Công Ty HÀNH SANH

KẾT QUẢ
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