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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 trong ngành F&B từ Innovative Hub - 
Đại Lý Alibaba Tại Singapore và Việt Nam. 

 Chúng tôi hi vọng với những số liệu được nghiên cứu và tổng hợp từ Deloitte, từ 
Alibaba.com và quá trình phỏng vấn các chuyên gia, những người đã và đang kinh doanh 
thành  công trên Alibaba.com 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 Inno-
vative 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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2.1. Nền kinh tế Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế mở và tốc độ tăng trưởng cao cùng với hoạt động 
thương mại sôi động, với tỷ lệ thương mại trên GDP đạt gần 200% vào năm 2018. 

Năm 2019, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở Đông Nam Á, với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế là 6,8%.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đang bắt đầu vươn lên chuỗi giá trị sản xuất trong các 
lĩnh vực khoa học và công nghệ.  

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng nhanh, người tiêu dùng Việt Nam cũng tỏ ra rất lạc 
quan. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đối với nền kinh tế đã tăng lên kể từ năm 2014. Sự 
lạc quan này đã được phản ánh trong sự tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ, với mức tăng trưởng 
hai con số tỷ lệ 11% trong năm năm qua và dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo này vào năm 2019.

Tốc độ tăng trưởng GDP ước tính của các nền kinh tế Đông Nam Á

BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO SMES VIỆT
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PHẦN 2: BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM 
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Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam (2014-2019)

Tốc độ tăng trưởng bán lẻ của Việt Nam (2014-2018)
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Phân bố theo địa lý

2.2. Khảo sát người tiêu dùng Việt Nam

Khảo sát của Deloitte Southeast Asia được thực hiện vào nửa cuối năm 2019 trên 1.000 
hộ gia đình thông qua phỏng vấn trực tiếp tại bốn thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, 
Cần Thơ và Đà Nẵng đã cho ra rất nhiều số liệu đáng giá. 

2.2.1. Phân bố theo địa lý 

Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai trong số các thành phố đóng góp đáng kể vào GDP của Việt 
Nam, nên hai thành phố này chiếm 70% trên tổng khảo sát. Mặt khác, Cần Thơ được 
chọn vì nó được coi là thủ phủ của các tỉnh miền Tây, với tốc độ phát triển kinh tế mạnh 
mẽ và nhanh chóng thăng tiến như một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của 
Việt Nam, trong khi Đà Nẵng được chọn là thành phố lớn nhất, cũng như thương mại và 
trung tâm giáo dục của miền Trung Việt Nam.

BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO SMES VIỆT
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Phân bố theo độ tuổi

2.2.2. Phân bổ theo độ tuổi

Độ tuổi khảo sát ở đây chủ yếu trong độ tuổi 20-60 tuổi, trong đó độ tuổi từ 30-49 tuổi chiếm 
60% trên tổng khảo sát. 

2.2.3. Phân phối thu nhập hộ gia đình hàng tháng

Trung bình mức thu nhập của các hộ gia đình được khảo sát rơi vào khoảng 10-19 triệu 
VND/tháng, mức thu nhập này chiếm 69%. Có thể thấy thu nhập người dân ngày càng cao.
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Phân phối thu nhập hộ gia đình hàng tháng

2.3. Thương mại điện tử ở Việt Nam

Số liệu thống kê trước đại dịch Covid-19 cho thấy, nhìn chung, người tiêu dùng Việt Nam lạc quan về 
triển vọng kinh tế trong tương lai và phần lớn có kế hoạch tăng chi tiêu của họ trong năm tới. 

Khi đại dịch bùng phát, nhu cầu mua sắm các mặt hàng như đồ hộp, thực phẩm đóng gói, khẩu 
trang… tăng mạnh trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, từ 60% đến 160%, theo ghi nhận từ một số sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) lớn.
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Top 10 website Thương mại điện tử có lượng truy cập cao nhất toàn quốc quý 2/2020:

Tiki và Sendo lọt vào top 10 ứng dụng Thương Mại Điện Tử được dùng nhiều nhất Đông Nam Á quý 
2/2020
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2.4. Tâm lý người tiêu dùng 

Chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản chiếm một tỷ lệ rất đáng kể: Từ 40% đến 48% chi tiêu 
hàng tháng.

Cụ thể, sàn TMĐT Lazada Việt Nam cho biết, trong vòng 4 tuần từ cuối tháng 2 tới giữa 
tháng 3, Lazada ghi nhận nhu cầu mua sắm với ngành hàng đồ hộp và thực phẩm đóng 
gói tăng hơn 50%, còn sàn TMĐT Tiki cho biết mức độ tăng trưởng về nhu cầu mua sắm 
trên sàn này từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 3 tăng 15% so với hai tháng cuối năm ngoái.

Kết quả này phù hợp với dự đoán tăng tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh tại Việt 
Nam, dự kiến sẽ tăng từ 31% năm 2017 lên 45% vào năm 2023. Phần lớn sự tăng trưởng 
này có thể đến từ các khu vực nông thôn, nơi chỉ 68% dân số sở hữu điện thoại thông 
minh.

Phân tích chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình theo ngành hàng
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Doanh thu từ thị trường F&B tại Việt Nam trong năm 2019 chạm mốc 200 tỷ USD, tăng 
34,3% so với số liệu của năm 2018. Và dự kiến đến năm 2023, doanh thu của ngành này 
có thể tăng gấp đôi lên xấp xỉ 408 tỷ USD.
 
Cùng với dân số thuộc tầng lớp trung lưu gia tăng, ước tính đạt quy mô 45 triệu vào năm 
2025, khiến cho thị trường F&B tiếp tục trở thành một “miếng bánh” hấp dẫn nhà đầu 
tư.

2.5. Sở thích mua  hàng

Sản phẩm ngành F&B bao gồm: Đồ uống có cồn, Đồ uống không cồn, Bánh kẹo, Thực 
phẩm đóng gói và Thuốc lá chiếm 46% tổng chi tiêu hộ gia đình. 

Những thuộc tính quan trọng của ngành F&B mà người tiêu dùng Việt Nam đặt biệt 
quan tâm đó là: Chất lượng, Hương vị, Sự tin tưởng và Giá. 

Trong giai đoạn hiện đại, khi thu nhập người dân ngày càng tăng, Giá đã không còn là 
thứ quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng, Chất 
lượng và Hương vị là yếu tố thúc đẩy hàng đầu để ra quyết định mua hàng cho tất cả các 
mặt hàng (ngoại trừ Thuốc lá). Do đó, các doanh nghiệp trong ngành F&B nên xem xét 
đẩy mạnh các chiến lược xây dựng Thương Hiệu, Chất lượng và Sự khác biệt của sản 
phẩm.
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Các thuộc tính hàng đầu thúc đẩy hành vi mua hàng trong ngành F&B

2.6. Sự kết hợp mua sắm của người tiêu dùng trong ngành F&B

Nhìn chung, người tiêu dùng Việt Nam kết hợp các kênh truyền thông tương đối cân 
bằng. Các kênh như truyền hình (chiếm 16%-18%), truyền miệng (bao gồm cả người 
thân, gia đình, bạn bè đồng nghiệp) và kênh Online, Digital cùng chiếm từ 16% đến 19% 
mỗi kênh. Các kênh khác như Khuyến mại tại cửa hàng và Giảm giá ngày lễ cũng góp vai 
trò quan trọng trong giai đoạn ra quyết định mua hàng của khách hàng.

BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO SMES VIỆT

15



Copyright © Innovative Hub 2020 . All Rights Reserved

Nguồn tham khảo thông tin

Sở thích cho các kênh Online & Digital theo nhóm tuổi và vị trí

Trong khi các Thực Phẩm Đóng Gói đang có xu hướng gia tăng mua sắm thông qua các 
Kênh Hiện Đại (chiếm 61%), thì các sản phẩm Đồ Uống có cồn và không có cồn vẫn được 
ưu tiên mua sắm qua các kênh truyền thống hơn, lần lượt chiếm tỷ trọng là 53% và 59%.
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Các siêu thị nói riêng đang được ưa chuộng và rất phổ biến ở các Thành phố lớn như Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (hơn 50% người trả lời khảo sát ở hai thành phố này bày 
tỏ đây là kênh ưa thích của họ) so với các tỉnh thành khác. Hai thành phố này có số lượng 
siêu thị lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 15% đến 20% tổng số siêu thị tại Việt Nam.

Tỷ trọng kênh theo danh mục sản phẩm

Tỷ trọng kênh bán hàng của các thành phố
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2.7. Phân tích chuyên sâu hành vi Ngành F&B tại Việt Nam 

Những người trả lời khảo sát ở tất cả các nhóm tuổi và vị trí bày tỏ sự yêu thích đối với các 

thương hiệu trong nước (Local Brand) khi họ mua các sản phẩm F&B. Lý do giải thích cho điều 

này có thể đến từ việc giá cả phải chăng của các thương hiệu nội địa, giúp tăng sức hấp dẫn đối 

với người tiêu dùng, đặc biệt là những hộ gia đình có mức thu nhập thấp - những người có mức 

độ nhạy cảm về giá cao hơn đối với các danh mục sản phẩm này so với những người khác. 

Sở thích thương hiệu trên các danh mục sản phẩm

Tuy nhiên, khi mức thu nhập hộ gia đình hàng tháng tăng lên, những người trả lời khảo sát cũng 

bày tỏ sự ưa thích mua sắm các thương hiệu nước ngoài trong danh mục sản phẩm Đồ uống có 

cồn và Thuốc lá. 
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Sở thích về nhãn hiệu F&B ở các mức thu nhập hộ gia đình hàng tháng

Sau khi dịch bệnh tạm lắng, nhu cầu về bao bì trên hầu hết thị trường trong và ngoài 
nước đều tăng nhanh, do tăng nhu cầu về tiêu thụ sản phẩm chế biến, đóng gói. Hầu hết 
các ngành hàng lương thực thực phẩm - từ gạo, đường đậu đến thủy hải sản, thịt (đông 
lạnh, khô và đóng hộp), nước giải khát… đều có nhu cầu rất cao về bao bì đóng gói sản 
phẩm. 

Đây là cơ hội để doanh nghiệp ngành chế biến và đóng gói bao bì phát triển mạnh. Tuy 
nhiên, sự thiếu hụt nguyên liệu sau dịch bệnh cũng là một khó khăn & thách thức mà các 
doanh nghiệp này cần phải tìm cách vượt qua. Nhiều doanh nghiệp hiện đã chủ động 
tìm và đa dạng hóa nguồn cung ứng vật tư thay thế các nhà cung cấp ở Trung Quốc như 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á… để đảm bảo không bị gián đoạn 
khâu sản xuất và đóng gói sản phẩm.

2.8. Xu hướng mua sắm ngành F&B tại Việt Nam

Mặc dù các kênh Thương Mại Truyền Thống vẫn tiếp tục thống trị bối cảnh bán lẻ của Việt Nam, 

nhưng Thương Mại Hiện Đại - nổi bật nhất là Thương Mại Điện Tử (E-commerce), đang bắt đầu 

đạt được sức hút rất lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh 

diễn ra đỉnh điểm.
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Tỷ lệ sử dụng Internet và số lượng người dùng Internet tại Việt Nam (2015-2019)

Trải nghiệm mua sắm trực tuyến

2.8.1 Cơ hội cho ngành F&B trên các sàn Thương Mại Điện Tử

Có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết người tiêu dùng tại các tỉnh thành lớn của Việt Nam đều dễ 

dàng truy cập mạng Internet mọi lúc mọi nơi, thậm chí ở các trung tâm thương mại hầu hết đều 

cung cấp wifi miễn phí cho những người tham quan & mua sắm. Do đó, tỷ lệ sử dụng Internet 

và người dùng Internet ngày càng tăng lên từ 28% (năm 2015) lên 64% (năm 2019) lượng người 

sử dụng Internet.
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Đối với nhiều người tiêu dùng, các nền tảng trực tuyến cho phép họ mua hàng mà 
không cần phải đến các cửa hàng đông đúc, không cần phải chờ xếp hàng trong lúc tính 
tiền và đồng thời cho phép họ dễ dàng so sánh các lựa chọn trên nhiều phạm vi sản 
phẩm. 

Với việc người tiêu dùng đang dần thay đổi cách thức mua hàng thì đây chính là cơ hội 
cho các doanh nghiệp SMEs tiếp cận dễ dàng, tiết kiệm chi phí với các khách hàng mục 
tiêu của mình. 

2.8.2. Thách thức ngành F&B tại Việt Nam

Mặt khác, một số rủi ro, bao gồm lòng tin, chính sách hoàn trả không rõ ràng và thiếu 
bảo mật tiếp tục là những vấn đề đối với người mua sắm trực tuyến. Ví dụ, gần 30% 
người tham gia khảo sát bày tỏ mức độ tin tưởng thấp đối với doanh nghiệp bán hàng 
trực tuyến. Để khuyến khích áp dụng thương mại điện tử nhiều hơn, các nhà bán lẻ trực 
tuyến cần phải nghiêm túc khắc phục những vấn đề này, vì không biết chính xác chất 
lượng sản phẩm vẫn là rào cản lớn khi mua sắm trực tuyến.

2.9. Mở rộng kênh bán hàng & gia tăng cơ hội xuất khẩu trực tuyến cho 
các nhà sản xuất sau dịch bệnh

Đứng trước sự tàn phá của Covid-19, ngành F&B đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thử thách để duy trì và phát triển trong tương lai. Với thực trạng nhu cầu trong nước 
đang có dấu hiệu suy giảm, Thương Mại Điện Tử Quốc Tế sẽ là giải pháp hữu hiệu để các 
doanh nghiệp Việt tìm được cách thức mới vượt qua khủng hoảng hiện thời.

Theo số liệu thống kê trên nền tảng xuất khẩu trực tuyến Alibaba.com, Việt Nam là quốc 
gia đứng thứ 07 trong số những quốc gia nhận được lượng đơn hàng nhiều nhất. Do đó, 
Thương Mại Điện Tử Xuyên Biên Giới sẽ mang đến cơ hội kinh doanh & xuất khẩu quốc 
tế mới cho các doanh nghiệp F&B của nước ta.
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PHẦN 3: ALIBABA.COM & TIỀM NĂNG
XUẤT KHẨU CỦA CÁC SMEs VIỆT NAM

 3.1. 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.

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, xuất khẩu trực tuyến 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 

3.2. Tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp SMEs Việt Nam

3.2.1. 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. 

 3.2.1.1. 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

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 54% 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. 

 3.2.1.2. 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

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. 

 3.2.1.3. 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

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. 

3.2.2. Xu hướng tiêu dùng hậu Covid-19 trên thế giới
 Kể từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát gây ra nhiều tác động nặng 
nề đến nền kinh tế thế giới. Kéo theo đó là những sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng 
sản xuất, kinh doanh và thói quen tiêu dùng. Cùng điểm qua một số xu hướng mới 
trong tiêu dùng trên thế giới hậu Covid-19
 
3.2.2.1. Xu hướng mua hàng qua sàn thương mại điện tử

 Một trong những xu hướng rõ nét nhất diễn ra trên thế giới chính là Thương mại 
điện tử. Dịch bệnh lan rộng khiến nhiều nước phải thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế 
những hoạt động tụ tập đông người. Nhưng điều đó không những không làm giảm nhu 
cầu tiêu thụ sản phẩm F&B mà còn có chiều hướng tăng lên. Mặt khác, các doanh nghiệp 
F&B và các nhà phân phối, bán lẻ cũng cần một phương thức bán hàng khác để có thể 
sống sót trong mùa dịch.

Trước những vấn đề đặt ra, Thương mại điện tử được chọn làm kênh tiêu thụ chủ chốt của 
rất nhiều doanh nghiệp. Nhưng thực tế cho thấy, Thương mại điện tử không chỉ là một xu 
hướng trong mùa dịch, mà còn đang trở thành chiến lược kinh doanh lâu dài của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là ở châu Á.

3.2.2.2. Xu hướng chăm sóc sức khỏe

Theo số liệu khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Kantar, qua dịch Covid-19, nhu 
cầu và hành vi của người tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi và hướng đến lối sống bền 
ổn, có lợi cho sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Bích Chung – Đại diện của Kantar cho biết người 
tiêu dùng chi tiêu nhiều tiền hơn cho các ngành hàng thiết yếu về sức khỏe và trên thị

 



Copyright © Innovative Hub 2020 . All Rights Reserved

BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO SMES VIỆT

27

 trường cũng hình thành nên các dịch vụ mới về y tế như thải độc cơ thể, tăng cường sức đề 
kháng, làm đẹp thẩm mỹ… Đây là sự thay đổi xu hướng tiêu dùng rất rõ rệt và người tiêu 
dùng hiện nay đang kì vọng vào các doanh nghiệp sẽ đưa ra các giải pháp có lợi cho sức 
khỏe. 

3.2.2.3. Lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm

Dịch bệnh gây ra những tổn thất nặng nề cho kinh tế, những áp lực về tài chính cho người 
dân, nhưng không vì thế mà có sự thỏa hiệp về chất lượng sản phẩm.  Theo nghiên cứu 
hàng vi tiêu dùng của Accenture, khách hàng trong đại dịch nhận thức rõ hơn chọn mua 
nhiều hơn các thực phẩm, đồ uống mang lại tác động sức khoẻ tốt. Thực tế cho thấy người 
dân sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền cho các sản phẩm chất lượng cao, có lợi cho sức khỏe và bảo 
vệ môi trường. 

3.3.3. “Sức bậc” từ các Hiệp định thương mại tự do:

3.3.3.1. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA):

Tháng 6 năm 2018, Việt Nam và EU đã chính thức thống nhất việc tách riêng EVFTA thành 
hai hiệp định gồm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ 
đầu tư (IPA). Quá trình từ khi khởi động đàm phán (tháng 10/2010) đến khi Hiệp định chính 
thức có hiệu lực (01/8/2020) là gần 10 năm. Quá trình này thể hiện quyết tâm của Việt Nam 
trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và thị trường 
Châu Âu chính là thị trường mà Việt Nam hướng tới.
 
Thị trường Châu Âu vốn nổi tiếng là khó tính, nghiêm ngặt với chuẩn mực cao nhất trên 
thế giới trong xuất nhập khẩu hàng hóa, đã chính thức ghi nhận những nỗ lực cải cách, 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường và phát triển bền vững của Việt Nam. 
Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị 
trường Châu Âu đầy tiềm năng. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, EU hiện đang là một 
trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2019 
đạt 56,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỷ USD, nhập khẩu từ EU đạt 14,9 tỷ USD. Tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu của một số nhóm hàng nông sản thuộc ngành F&B sang EU là: 
gạo (tăng thêm 65% vào năm 2025), đường (8%), thịt lợn (4%), lâm sản (3%), thịt gia súc gia 
cầm (4%), đồ uống và thuốc lá (5%).

3.3.3.2. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP):

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, 
là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. CPTPP bao gồm 11 nước thành viên là: 
Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singa-
pore và Việt Nam. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. 
Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực của tất cả các thành viên sau khi Hoa Kỳ rút khỏi 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
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Hiệp định CPTPP có nội dung gần như là giữ nguyên cơ bản các cam kết chính của Hiệp 
định TPP, đặc biệt là các cam kết mở cửa thị trường nhưng cho phép các nước tạm hoãn 
thực thi khoảng 20 nghĩa vụ trong các lĩnh vực quan trọng như sở hữu trí tuệ, đầu tư, 
mua sắm chính phủ, dịch vụ tài chính v.v. Khi tham gia vào CPTPP, doanh nghiệp Việt 
Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP sẽ 
được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi, đặc biệt là các thị trường lớn như 
Nhật Bản và Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của ta, tạo ra những tác 
động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu.

Lợi ích lớn nhất của Hiệp định CPTPP mang lại sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng cho ngành 
F&B, CPTPP có thể tạo ra mức tăng trưởng bình quân từ 4% - 5% và mức tăng xuất khẩu 
có thể đạt từ 8,7% - 9,6%.

3.3.4. Cơ hội cho các SMEs Việt Nam ngành F&B trên Alibaba.com:

Đứng trước sự tàn phá của Covid-19, ngành F&B đang phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thử thách để duy trì và phát triển trong tương lai. Với thực trạng nhu cầu trong 
nước đang có dấu hiệu suy giảm, Thương mại điện tử quốc tế sẽ là giải pháp hữu hiệu 
để các doanh nghiệp Việt tìm được cách thức mới vượt qua khủng hoảng hiện thời.

Theo số liệu thống kê trên nền tảng xuất khẩu trực tuyến Alibaba.com, Việt Nam là 
quốc gia đứng thứ 07 trong số những quốc gia nhận được lượng đơn hàng nhiều 
nhất. Do đó, Thương Mại Điện Tử Xuyên Biên Giới sẽ mang đến cơ hội kinh doanh & 
xuất khẩu quốc tế mới cho các doanh nghiệp F&B của nước ta.

Từ nhiều năm nay, Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có mặt hàng 
F&B rất chất lượng, và theo số liệu từ Alibaba.com, thông qua việc bổ sung các danh 
mục mặt hàng phụ, tăng thuộc tính sản phẩm, danh mục hàng hóa và nhờ vào các 
hiệu ứng của Online Trade Show vào tháng 6 năm 2020, lượng truy cập của nhóm 
hàng nông sản tăng cao kỷ lục với 152,56% (lượng truy cập tăng trưởng qua hằng 
năm) trên trang Cross-border E-commerce Alibaba.com.

Xu hướng lưu lượng truy cập vào ngành nông nghiệp trên Alibaba.com



Theo thống kê cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, lượng thư hỏi về các mặt 
hàng F&B trên Alibaba.com tăng gấp 4 lần. Covid-19 đã khiến các mặt hàng thực phẩm 
và đồ uống trở thành sản phẩm thiết yếu dẫn đến nhu cầu cũng tăng cao, tạo cơ hội lớn 
trên Alibaba.com cho các doanh nghiệp F&B.

Các chỉ số tăng đều và ổn định qua các năm
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Lượng truy cập ngành F&B trên Alibaba.com tăng trưởng mạnh qua các năm

Lượng thư hỏi hàng về các mặt hàng F&B trên Alibaba.com tăng gấp 4 lần
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3.3.5. 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 



Copyright © Innovative Hub 2020 . All Rights Reserved

BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO SMES VIỆT

31

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

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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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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PHẦN 4: CÁCH THỨC KINH DOANH THÀNH CÔNG 
TRÊN ALIBABA.COM  

 4.1. Nắm bắt nhanh chóng xu thế mới của thế giới 
 
 Chỉ qua một lời giới thiệu và thấy được tiềm năng cũng như xu thế mới của 
thế giới – xu thế xuất khẩu trực tuyến thông qua các nền tảng Thương Mại Điện Tử 
Xuyên Biên Giới, công ty Honsei đã xuất khẩu thành công được nhiều đơn hàng lớn.

 Hãy cùng đi đến câu chuyện thành công đầu tiên của công ty Reviva
Manufacturer – Tập đoàn được thành lập vào năm 1970 với các sản phẩm chủ lực 
thuộc ngành hàng F&B.
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NẮM BẮT CƠ HỘI XUẤT KHẨU,
DOANH NGHIỆP F&B KINH DOANH THÀNH CÔNG TRÊN TOÀN CẦU

Công ty REVIVA MANUFACTURER  là tập đoàn 
được thành lập vào năm 1970 với  các sản phẩm 
chủ lực thuộc ngành hàng F&B.

“Chúng tôi  là doanh nghiệp sản xuất các sản 
phẩm F&B được đóng gói bằng phương pháp 
đóng gói khô. Chúng tôi  luôn đảm bảo sự t in 
tưởng tuyệt đối với  các giá tr ị ,  chất lượng và 
niềm t in cao nhất về các sản phẩm mà doanh 
nghiệp cung cấp”  -  Người đại diện của công ty 
chia sẻ.

“Chúng tôi biết đến Alibaba.com thông qua một người bạn, và đây thật sự là một lời giới 
thiệu thật tuyệt vời Alibaba.com thực sự là một thị trường giao dịch B2B tiềm năng - nơi các 
đơn hàng và khối lượng sản phẩm lớn được giao dịch thành công. Điều này làm cho việc 
kinh doanh trở nên dễ dàng hơn so với việc phải vận chuyển và bán những đơn hàng nhỏ 
lẻ”.

TẠI SAO LỰA CHỌN ALIBABA.COM?

Ngành nghề: F&B

Số lượng nhân viên: 50

Hoạt động trên Alibaba.com: từ năm 2014

Kết quả đạt được: Xuất khẩu toàn cầu với 

đơn hàng lớn, Mở rộng thị trường quốc tế

Thành viên GGS

Dịch vụ VAS
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Dựa trên những dữ liệu thu được, doanh nghiệp F&B này nhận thấy rằng: “Thường 
công ty chúng tôi sẽ nhận được khoảng 30 thư hỏi hàng vào mỗi tháng từ khắp nơi 
trên thế giới, khách hàng từ các quốc gia như Dubai, Úc và Mỹ”

Về vấn đề thanh toán và giao dịch quốc tế giữa 02 doanh nghiệp không cùng lãnh 
thổ, công ty REVIVA MANUFACTURER chia sẻ rằng: “Chúng tôi cũng rất thận trọng khi 
đơn đặt hàng được xác nhận và đang trong quá trình thanh toán, chúng tôi luôn tuân 
thủ theo những khuyến nghị khi giao dịch toàn cầu của Alibaba.com, điều này giúp 
chúng tôi tránh mọi hiểu lầm hoặc xung đột không đáng có sau đó”

Mở rộng thị trường quốc tế:
“Chúng tôi cảm thấy thực sự vui mừng khi 
tìm thấy thị trường này bởi nó giúp chúng 
tôi cải thiện doanh thu với khối lượng đơn 
hàng lớn” - Người đại diện công ty 
REVIVA MANUFACTURER chia sẻ

Alibaba.com là cầu nối giúp các doanh 
nghiệp giao thương và mở rộng thị trường 
trên toàn cầu. Với sự giúp đỡ của đội ngũ 
Innovative Hub, chúng tôi tin rằng mọi 
doanh nghiệp đều có thể chuyển đổi số và 
kinh doanh quốc tế thành công thông qua 
nền tảng Xuất Khẩu B2B Số Một Thế Giới - 
Alibaba.com

Xuất khẩu toàn cầu với đơn hàng lớn:
Thông qua nền tảng thương mại xuyên 
biên giới, các doanh nghiệp sẽ gia tăng 
được nhiều cơ hội để xuất khẩu quốc tế.

“Với sự trợ giúp từ đội ngũ Service của 
Innovative Hub, đơn hàng toàn cầu của 
chúng tôi đã tăng đáng kể sau khi thiết 
lập gian hàng trên Alibaba.com với tư 
cách là thành viên GGS. Công ty chúng 
tôi đã nhận được rất nhiều thư hỏi hàng, 
và nhiều trong số này đã được chuyển 
hóa thành đơn hàng toàn cầu”

“Với sự trợ giúp từ đội ngũ Service của Innovative Hub, đơn hàng toàn cầu của 
chúng tôi đã tăng đáng kể sau khi thiết lập gian hàng trên Alibaba.com với tư 
cách là thành viên GGS. Công ty chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư hỏi 
hàng, và nhiều trong số này đã được chuyển hóa thành đơn hàng toàn cầu”
      Người đại diện công ty REVIVA MANUFACTURER chia sẻ

KẾT QUẢ
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 4.2. Ứng dụng công cụ Keyword Ranking

 Keyword Ranking ngoài việc giúp đưa sản phẩm lên TOP tìm kiếm của khách 
hàng thì đây còn là công cụ hiệu quả để tìm hiểu về sự cạnh tranh của thị trường 
(một ngành có 300 sản phẩm, sẽ dễ dàng xâm nhập hơn một ngành có 30.000 sản 
phẩm). Đồng thời giúp doanh nghiệp tìm được các đối thủ lớn, học hỏi cách đối thủ 
làm, cũng như tìm hiểu nhu cầu khách hàng. 

 Keyword Ranking giúp công ty mở rộng được đối tượng khách hàng, là cầu 
nối để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng dễ dàng.

 Hãy lưu ý rằng: Từ khóa rất quan trọng, vì nó là thứ quyết định khi một khách 
hàng gõ tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm và từ đó sẽ quyết định sản phẩm của 
doanh nghiệp có xuất hiện ngay trang đầu hay không. Khi sử dụng đúng sẽ mang 
lại cho doanh nghiệp nhiều lượng thư hỏi hàng và từ đó có cơ hội chuyển thành một 
cuộc đàm phán Xuất - Nhập khẩu giữa khách hàng và doanh nghiệp.

 Khi định hướng đúng từ khóa, thứ hạng từ khóa sẽ giúp cho việc tiếp cận 
khách hàng dễ dàng hơn, Minisite của doanh nghiệp cũng sẽ có nhiều cơ hội được 
xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của khách hàng. 

 Để lựa chọn đúng từ khóa, doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ Quản lý 
xếp hạng từ khóa được cung cấp bởi Alibaba.com, công cụ này sẽ giúp cho doanh 
nghiệp nắm được xu hướng tìm kiếm của khách hàng, từ đó nhận biết được nhu cầu 
thị trường trọng tâm, thị trường mục tiêu và đưa ra những phương án kinh doanh và 
bán hàng hiệu quả hơn. 

 Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ ông Hoàng Trọng Hiếu – Giám Đốc Công Ty 
TNHH Thương Mại Hồ Hoàng Gia để cùng tìm hiểu cách gia tang Keyword Ranking 
như thế nào nhé. 

Đặt keyword tốt với số lượng nhiều
“Khi tìm kiếm sản phẩm và ý tưởng kinh doanh trên Alibaba.com, khuynh hướng chung của khách hàng 
mới là sử dụng các từ khóa (keyword) có ý nghĩa chung chung nào đó. Còn đối với khách hàng đã có 
kinh nghiệm mua hàng thì ưu tiên những từ khóa sát nghĩa, những từ chi tiết và cụ thể để dễ tìm kiếm 
đúng nhu cầu của họ.

Tuy nhiên, đối với nhà cung cấp, thì từ khóa được xem là công cụ giúp mô tả và nhận diện thương hiệu, 
là cầu nối và điểm chạm giữa khách hàng với nhà cung cấp.

Điểm mấu chốt là, nếu nhà cung cấp tìm được từ khóa trùng khớp với nhu cầu của khách hàng, thì 
chúng ta sẽ gia tăng được cơ hội liên hệ, dẫn đến gia tăng phần trăm chốt được đơn hàng”
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 4.3. Chăm sóc gian hàng đều đặn và chú trọng tăng Star Rating

 Star Rating ảnh hưởng lớn đến thứ hạng hiển thị sản phẩm trên từng từ khóa, 
giúp tăng độ nhận biết về sản phẩm của công ty, từ đó tạo ra cơ hội để có nhiều 
đơn hàng hơn.

 Hãy cùng Innovative Hub – Đại Lý Alibaba Tại Việt Nam đi sâu hơn vào câu 
chuyện thành công của công ty TNHH Thương Mại Hồ Hoàng Gia, về cách thức mà 
ông Hiếu đã chăm sóc gian hàng đều đặn như thế nào, cách tang tỷ lệ phản hồi ra 
sao và tiến tới tăng 5 điểm Star Rating – một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đạt 
được điều này.

Sản phẩm càng nhiều, khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng càng cao
“Hiện tại, tài khoản Alibaba của Hồ Hoàng Gia có hơn 500 sản phẩm đã được đăng, mỗi sản phẩm dùng 3 từ 
khóa không trùng lặp và theo như thống kê thì ngành hàng bên mình có 5000 từ khóa để tìm kiếm, trong khi 
chỉ mới có 1500 từ khóa được sử dụng. Dễ dàng nhận thấy, nếu chỉ dừng lại ở 60 sản phẩm thì chỉ có 180 từ 
khóa. Do đó, nếu đăng càng nhiều sản phẩm, lượt hiển thị đến khách hàng sẽ càng cao. 

Với việc công ty chúng tôi chỉ mới sử dụng chưa tới ⅓ tài nguyên từ khóa đang có trên Alibaba.com, chúng tôi 
khuyến khích các các doanh nghiệp khác hãy đăng thật nhiều sản phẩm hơn nữa và đăng càng nhiều càng tốt 
để đạt được lượng từ khóa nhiều nhất.

Nhưng làm thế nào để chúng ta có các từ khóa tối ưu nhất? Các bạn có thể tham khảo trong phần Analytic của 
tài khoản để biết những từ khóa nào thật sự sát với nhu cầu của ngành hàng.”

Đăng càng nhiều sản phẩm càng tốt
“Công ty chúng tôi thống kê sau quá trình hoạt động 3 tháng, so với tháng đầu tiền thì tháng thứ 3 đạt được 
trên 28.000 view by search (chỉ dùng search tự nhiên). 

Khi đăng nhiều sản phẩm sẽ giúp lượng từ khóa tăng lên, điều này sẽ giúp tài khoản hoạt động hiệu quả hơn 
những tài khoản khác. Ngoài ra chúng còn nhiều hữu ích khác như:
 - Tiết kiệm chi phí quảng cáo - cách dễ nhất để quảng bá sản phẩm.
 - Tăng lưu lượng truy cập cho gian hàng.
 - Hiểu được hành vi khách hàng và có được số liệu của khách hàng như quốc gia, sản phẩm được ưa thích…
 - Tạo được độ tin cậy với khách hàng
 - Phát triển hình ảnh của doanh nghiệp”

Đính kèm video theo sản phẩm
“Hai dạng video phổ biến trên Alibaba.com đó là video tự quay và slide ảnh.

Theo kinh nghiệm cá nhân những sản phẩm có video sẽ có được lòng tin của khách hàng nhiều hơn, được yêu 
thích hơn và đa số những sản phẩm này thường xuyên xuất hiện ở những vị trí tìm kiếm đầu.

Tuy chưa có số liệu chính thức về độ hiệu quả khi đính kèm video vào trang đăng sản phẩm, nhưng theo kinh 
nghiệm cá nhân cũng như dựa vào tâm lý là người mua hàng thì khách hàng ưa thích những sản phẩm có video 
hơn.”
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CHĂM SÓC GIAN HÀNG ĐỀU ĐẶN, HỒ HOÀNG GIA 
XUẤT KHẨU NĂM ĐƠN HÀNG CHỈ TRONG BỐN THÁNG 
HOẠT ĐỘNG
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hồ Hoàng Gia được 

thành lập vào năm 2018 tại Đồng Nai, Việt Nam với nhà xưởng rộng 

1200m². Chỉ với 5 nhân viên vận hành nhưng công ty đang xuất 

khẩu hơn 60 containers một năm với sản phẩm chủ đạo là chậu 

trồng cây bằng xi măng. 

“Tầm nhìn của Hồ Hoàng Gia là trở thành một trong những doanh 

nghiệp xuất khẩu lớn nhất về các sản phẩm chậu bằng xi măng. 

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành cầu nối giữa xưởng sản xuất địa 

phương với khách hàng quốc tế”  

- Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám Đốc Công Ty Hồ Hoàng Gia chia 
sẻ.

“Chúng tôi đã biết đến Alibaba.com hơn 8 năm. Alibaba như một kênh thông tin, cầu nối giữa nhà xuất khẩu 

và nhà nhập khẩu. Định hướng của chúng tôi là tìm kiếm khách hàng thông qua kênh online và chúng tôi xem 

Alibaba.com là một nhánh trong hoạt động tìm kiếm khách hàng của công ty”.

TẠI SAO LỰA CHỌN ALIBABA.COM?

Ngành nghề: Sản Xuất, Thương Mại

Số lượng nhân viên: 5

Hoạt động trên Alibaba.com từ: 14/05/2020

Kết quả đạt được: Xuất khẩu trực tuyến 

thành công, “Miễn dịch” Covid-19, Rõ ràng về 

định hướng

Thành viên GGS

Dịch vụ VAS
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Trên Alibaba.com, “lượng khách hàng sẵn có tiềm năng là rất lớn” và “chất lượng bài đăng sẽ giúp tăng 
độ tín nhiệm của khách hàng, tăng thứ hạng sản phẩm khi hiển thị. Để đăng bài tốt cần chuẩn bị tốt từ 
khóa, nội dung, hình ảnh. Sau đó thông qua quá trình phân tích để cải thiện hiệu suất tốt hơn”

Chia sẻ cụ thể bí quyết của riêng mình, ông Hiếu chia sẻ rằng: “Hãy phản hồi nhanh nhất có thể, sử dụng 
App Supplier để tăng tỷ lệ phản hồi cho doanh nghiệp”. Công ty Hồ Hoàng Gia luôn dành thời gian chăm 
sóc gian hàng, liên tục đăng sản phẩm, trả lời thư hỏi hàng nhanh nhất có thể và xem Alibaba.com đây 
như một kênh bán hàng thực thụ, bên cạnh những kênh khác mà công ty đang sử dụng.

Nhờ vào sự chăm sóc gian hàng đều đặn cộng thêm sự hỗ trợ từ đội ngũ Service của Innovative Hub, đơn 
hàng đầu tiên của Hồ Hoàng Gia từ Alibaba.com diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi.

online” để không chỉ giảm thiểu rủi ro do dịch bệnh 
hoành hành mà còn giúp các doanh nghiệp Việt mở 
rộng thêm kênh bán hàng, phát triển thêm thị trường 
trong tương lai.

Rõ ràng về định hướng: 
Với những thành quả đạt được, công ty Hồ Hoàng 
Gia tiếp tục theo đuổi, hiện thực hóa tầm nhìn và sứ 
mệnh của doanh nghiệp. Trong vòng hai đến ba năm 
tới, định hướng tăng trưởng của công ty là “tăng tỷ lệ 
đơn hàng từ Alibaba chiếm 30% trong tổng số đơn 
đặt hàng”

Giữ vững quyết tâm, kiên trì, nỗ lực không ngừng để 
chăm sóc, phản hồi khách hàng và xem Alibaba.com 
như một kênh bán hàng thực thụ, chúng tôi tin rằng 
cùng với sự đồng hành và hỗ trợ từ đội ngũ của 
Innovative Hub, các doanh nghiệp sẽ chuyển đổi 
số và xuất khẩu thành công trên nền tảng Thương 
Mại Điện Tử B2B Xuyên Biên Giới lớn nhất thế giới 
này.

Xuất khẩu trực tuyến thành công: 
Chỉ bốn tháng vận hành, công ty Hồ Hoàng 
Gia đã có 04 đơn hàng xuất khẩu sang các thị 
trường lớn và khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Úc, 
New Zealand chỉ trong vòng 4 tháng và đạt 
được 5 sao cho điểm Star Rating - một trong 
những số ít các doanh nghiệp tại Việt Nam đạt 
được điều này.

“Thông tin và hình ảnh sản phẩm cần rõ ràng, 
minh bạch nhất có thể để giúp người mua 
hàng yên tâm khi liên lạc, đồng thời luôn giữ 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt trong quá 
trình giao dịch để có những đơn hàng quay lại” 
- Ông Hiếu nhấn mạnh. 

“Miễn dịch” Covid-19: 
Trong giai đoạn Covid-19, hoạt động xuất khẩu 
các mặt hàng chủ lực của Hồ Hoàng Gia rất ít 
bị ảnh hưởng. Ông Hiếu chia sẻ thêm rằng các 
công ty nên “chú trọng nhiều hơn tới hoạt 
động quảng bá, đặc biệt là trên môi trường

“Hãy phản hồi nhanh nhất có thể, sử dụng App Supplier để tăng tỷ lệ phản hồi 
cho doanh nghiệp. Nhờ vào sự chăm sóc gian hàng đều đặn cộng thêm sự hỗ 
trợ từ đội ngũ Service của Innovative Hub, đơn hàng đầu tiên của Hồ Hoàng 
Gia từ Alibaba.com diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi”  

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám Đốc Công Ty Hồ Hoàng Gia

KẾT QUẢ



Copyright © Innovative Hub 2020 . All Rights Reserved

BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO SMES VIỆT

40

 4.4. Kiên trì và giữ vững sự kiên định với tầm nhìn, định hướng 
của doanh nghiệp 

 Để kinh doanh thành công, dù nội địa hay quốc tế, mỗi doanh nghiệp đều 
cần phải trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng để thật sự tạo nên kết quả và xuất khẩu 
thành công, chắc chắn Quý doanh nghiệp cần phải có sự kiên trì và tin tưởng vào 
tầm nhìn, vào chiến lược kinh doanh mà Ban Lãnh Đạo đã vạch ra. 

 Hãy cùng đến với lời chia sẻ từ công ty Thái Bình – một trong những công ty 
luôn kiên trì, kiên định với tầm nhìn và sứ mệnh mà công ty theo đuổi từ những ngày 
đầu thành lập đã giúp họ xuất khẩu thành công đơn hàng trị giá lên tới $100,000
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GIỮ VỮNG KIÊN ĐỊNH, CÔNG TY THÁI BÌNH
XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG ĐƠN  HÀNG TRỊ GIÁ $100.000
Thái Bình là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tiên phong trong 
lĩnh vực thương mại, gia công hàng hóa vào thị trường Cuba. 
Năm 1998, Thái Bình mở văn phòng đại diện tại Cuba trở thành 
doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có văn phòng đại diện tại 
Cuba. Sau nhiều năm phát triển, vượt qua những giai đoạn khó 
khăn và biến đổi của thị trường kinh tế mở cửa, Thái Bình đã 
khẳng định được sức mạnh và lợi thế cạnh tranh của mình, dựa 
vào kim chỉ nam đúng đắn “Tự tin, đồng hành và phát triển”.

Tầm nhìn của Thái Bình là trở thành tập đoàn đầu tư và thương 
mại hàng đầu ở Mỹ Latinh. 

“Sứ mệnh của chúng tôi là mang hàng hóa Việt Nam bước vào 
thị trường thế giới, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu 
Việt” - Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần 
Đầu Tư Thương Mại Thái Bình, chia sẻ.

“Với mục tiêu chính của Thái Bình là mở rộng thị trường xuất khẩu, mở rộng mạng lưới bán hàng toàn cầu và 
khẳng định vị thế của công ty trên thị trường quốc tế nên chúng tôi đã lựa chọn Alibaba.com. Với tài nguyên 
gồm hơn 260 triệu người mua hàng trên thế giới từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, đây là nền tảng thương 
mại điện tử vô cùng tiềm năng để tìm kiếm đối tác mua hàng quốc tế”

TẠI SAO LỰA CHỌN ALIBABA.COM?

Ngành nghề: Quần áo & phụ kiện, Mỹ phẩm & 

dược phẩm, Vật dụng gia đình, Thực phẩm, 

Vật liệu xây dựng, Điện - điện tử - điện lạnh, Nội 

thất, Đồ cho trẻ nhỏ và đồ chơi, Xe và phụ 

tùng, Dụng cụ thể thao, Văn phòng phẩm, 

Thiết bị công nghiệp

Số lượng nhân viên: 100

Hoạt động trên Alibaba.com từ: 4/9/2019

Kết quả đạt được: Xuất khẩu quốc tế, Phát 

triển thương hiệu Việt, Cơ hội đổi mới trong đại 

dịch Covid-19 

Thành viên GGS

Dịch vụ VAS
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“Sau khi trở thành Gold Supplier trên Alibaba.com, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, tư vấn 

chuyên sâu từ các chuyên gia của Công ty Innovative Hub. Công ty thường xuyên tổ chức các chương 

trình hội thảo, tập huấn vận dụng các công cụ trên nền tảng. Có thể nói, Alibaba là nền tảng thương mại 

điện tử rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế” công ty chia 

sẻ thêm.

Cơ hội đổi mới trong đại dịch Covid-19: 
“Dịch Covid-19 là thách thức nhưng cũng là cơ hội để 
doanh nghiệp Việt Nam đổi mới tư duy, đổi mới sáng 
tạo để thích ứng với môi trường kinh doanh mới”

Định hướng tăng trưởng của công ty Thái Bình trên 
Alibaba.com là “mong muốn doanh thu trên 
$1.000.000 trong năm tới”

Alibaba.com như một kênh bán hàng riêng bên cạnh 
các kênh hiện tại mà các công ty đang vận hành. Đầu 
tư dài hạn, giữ vững kiên định và cố gắng dành thời 
gian chăm sóc gian hàng, các doanh nghiệp sẽ sớm 
gặt hái được thành quả như những gì công ty Thái 
Bình đã làm được. 

Xuất khẩu thành công đơn hàng trị giá 
$100.000:
Quyết tâm cao độ và giữ vững sự kiên 
định với tầm nhìn chiến lược công ty vạch 
ra, ngày 17/06/2020 công ty Thái Bình đã 
nhận được đơn đặt hàng đầu tiên, và 
“ngày 10/08, cuối cùng Thái Bình đã có 
đơn hàng xuất khẩu trị giá $100.000” sang 
nước Benin - Tây Phi.

Phát triển thương hiệu Việt: 
“Thái Bình cũng xây dựng được hệ thống 
thương hiệu của riêng mình tại thị trường 
Cuba, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người 
tiêu dùng Cuba về thương hiệu Việt”

“Thông qua Alibaba, hiệu quả đạt được của công ty cũng khác biệt đáng kể. 
Chúng tôi trao đổi thông tin và thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác nước 
ngoài. Không chỉ thế, thông qua vận hành trên nền tảng, chúng tôi tiếp cận hơn 
100 khách hàng/tháng cũng như phân tích thói quen mua hàng của các nhà 
nhập khẩu trên thế giới. Hiện tại, Thái Bình đã có đơn hàng xuất khẩu trị giá tới 
100.000 USD.”  

Ông Thái Thiên Hạo, Giám Đốc Bộ Phận Phát Triển Thị Trường Quốc Tế

KẾT QUẢ
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 4.5. Liên tục cải thiện kỹ năng, kiến thức, nâng cao “nội lực”, 
tham dự các khóa đào tạo từ Innovative Hub và Alibaba.com

 “Alibaba chỉ là một nền tảng kết nối như chắp thêm đôi cánh cho doanh 
nghiệp. Còn lại vẫn đến từ nội tại doanh nghiệp. Với mình 3 yếu tố sản phẩm chất 
lượng đáp ứng đúng nhu cầu, giá thành có thể cạnh tranh với Trung Quốc hoặc các 
đối thủ từ công ty khác, công suất phải đủ lớn để làm đơn hàng nhanh” – Bà Lê Tú 
Uyên, CEO công ty Xuất Nhập Khẩu Đồ Thủ Công Mỹ Nghệ -  Love Natural chia sẻ.

 Hãy cùng đến bí quyết cuối cùng với sự chia sẻ từ Bà Lê Tú Uyên, người đã 
kinh doanh và xuất khẩu nhiều đơn hàng thành công trên Alibaba.com
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ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRỰC TUYẾN, LOVE NATURAL 
ĐẠT DOANH THU TRUNG BÌNH $10.000 MỖI THÁNG

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đồ Thủ Công Mỹ Nghệ Yêu 
Thiên Nhiên - Love Natural chuyên xuất khẩu các sản phẩm 
dành cho ngành nhà hàng và đồ uống như ống hút tự nhiên, trà 
và cà phê Việt Nam. 

Tiền thân của Công ty Love Natural là cung cấp các sản phẩm 
thân thiện với môi trường và giảm rác thải như ông hút cỏ, ống 
hút tre, đồ thủ công mỹ nghệ. Hiện nay 2 sản phẩm chính là ống 
hút và cà phê. 

“Tầm nhìn của tôi là trong giai đoạn năm 2020 - 2021, chúng tôi 
sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng cafe, đầu tư nhà màng phơi 
cho nông dân, hỗ trợ phân bón và kĩ thuật trồng để nâng cao 
chất lượng cafe đi xuất khẩu thành phẩm: Bột cafe rang xay”
Bà Lê Tú Uyên, CEO Công ty Love Natural chia sẻ.
Đồng thời chúng tôi cũng sẽ mở rộng sang mảng xuất khẩu 
nông sản, chung tay đưa nông sản Việt Nam qua Mỹ, Châu Âu.

“Tôi đã có kinh nghiệm bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử trong nước từ 2 năm trước nên vấn đề về 

vận hành tôi khá an tâm, tôi chỉ băn khoăn ở chỗ sản phẩm. Sản phẩm đi xuất khẩu thì giá thành phải rẻ, quy 

mô và công suất phải đủ lớn. Khi tạo ra được sản phẩm tốt, công suất sản xuất ổn định và thấy được tiềm 

năng lớn trên Alibaba.com, tôi đã đăng ký tham gia ngay”.

TẠI SAO LỰA CHỌN ALIBABA.COM?

Ngành nghề: Sản xuất; Xuất – Nhập khẩu; 

Thương mại; Nhà phân phối

Số lượng nhân viên: 5

Hoạt động trên Alibaba.com từ: 19/12/2019

Kết quả đạt được: Vượt qua khủng hoảng 

Covid-19; Đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến; 

“Vươn cánh tay nối dài tới khách hàng”

Thành viên GGS

Dịch vụ VAS
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“Hiện tại chúng tôi đã đạt được 3 Star Rating, 26 đến 30 quotation một tháng và tỉ lệ respond trên 94%, lượng hỏi hàng trung 
bình từ 50-100 IQR/tháng”.

Chia sẻ về bí quyết vận hành thành công trên Alibaba.com, bà Uyên bộc bạch: “Hãy cho khách hàng thấy chúng ta luôn 
có mặt ở đó và giúp khách hàng tin tưởng chúng ta hơn. Star Rating và Respond Rate thể hiện sự chuyên nghiệp, kỹ lưỡng 
trong chăm sóc gian hàng cũng như một phần bộ mặt của doanh nghiệp chúng ta”.

Với sự hỗ trợ từ đội ngũ Service của Innovative Hub, công ty Love Natural luôn tiếp cận được các chương trình lớn của 
Alibaba một cách vô cùng nhanh chóng, “dịch vụ Customer Service của Innovative Hub rất tốt, luôn giúp chúng tôi tiếp 
cận kịp thời các chương trình lớn từ Alibaba.com. Hiện nay, tôi đang không biết các chương trình này ở đâu nếu Innovative 
Hub không báo”

Ngoài ra, công ty còn cắt giảm được chi phí cố định, phí giới thiệu 

đơn hàng, phí lưu kho và đóng gói mỗi đơn hàng” khi kinh doanh 

trên sàn Alibaba.com.

“Vươn cánh tay nối dài tới khách hàng”:

Định hướng của Love Natural là “chuyển đổi số qua các kênh 

thương mại điện tử như Alibaba.com và Facebook, giúp doanh 

nghiệp vươn cánh tay nối dài tới khách hàng. Trong 2 đến 3 năm 

tới, tôi kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng 200% đến 400% mỗi 

tháng khi dịch bệnh qua đi”

Đồng thời hiện nay Love Natural rất tin tưởng vào sự phát triển 

mạnh mẽ của các nền tảng thương mại quốc tế như Alibaba sẽ 

thay đổi được thói quen của người tiêu dùng không chỉ trong mùa 

dịch bệnh. Công ty đang có kế hoạch mở thêm gian hàng với sản 

phẩm nông sản và đồ nội thât gỗ.  

Bằng sự quyết tâm đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến và chuyển đổi số 

thông qua nền tảng Thương Mại Điện Tử Xuyên Biên Giới Alibaba.com, 

chúng tôi tin tưởng rằng các doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam sẽ 

không ngừng phát triển và vươn tầm để kinh doanh trên sàn quốc 

tế trong tương lai không xa.

Vượt qua khủng hoảng Covid-19: 

Dịch Covid-19 vừa qua được xem là thách thức của nhiều doanh 

nghiệp nhưng đó cũng là cơ hội để các SMEs Việt Nam hướng 

đến sự đổi mới và chuyển đổi số trên các nền tảng Thương Mại 

Điện Tử Xuyên Biên Giới.

“Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, ngành nhà hàng bị đóng 

cửa ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới, dẫn đến doanh số 

ống hút sụt giảm hơn 90%. Tuy nhiên, thị trường quốc tế luôn luôn 

có cơ hội. Tháng 02/2020, nhận thấy nhu cầu lớn về mảng khẩu 

trang trên thị trường quốc tế. Công ty ngay lập tức quyết định 

sản xuất thêm vào mảng sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn 

một phần nhắm đáp ứng nhu cầu thị trường, một phần nhằm 

giải quyết lượng rác khẩu trang y tế. Và cung đã mang lại gần 

một tỷ doanh thu, giúp doanh nghiệp có ngân sách tiền mặt, 

vững vàng vượt qua mùa Covid” - Bà Uyên tâm sự. 

Đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến: 

Công ty Love Natural tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành một 

trong những công ty xuất khẩu quốc tế thành công trong ngành 

trên sàn Alibaba.com, “hiện tại, doanh thu trung bình của công 

ty đạt $10.000/tháng và những tháng xuất khẩu thêm sản phẩm 

mùa vụ có thể lên đến  $25.000/tháng. 

“Hiện tại, doanh thu trung bình của công ty đạt $10.000/tháng và những 
tháng xuất khẩu thêm sản phẩm mùa vụ có thể lên đến  $25.000/tháng. Dịch 
vụ Customer Service của Innovative Hub rất tốt, tận tâm, kịp thời... luôn giúp 
chúng tôi tiếp cận kịp thời các chương trình marketing lớn từ Alibaba.com. ”
 Bà Lê Tú Uyên, CEO Công ty Love Natural

KẾT QUẢ
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LỜI KẾT
 Để kinh doanh và xuất khẩu trực tuyến thành công đòi hỏi Quý doanh nghiệp phải 
thật sự nghiêm túc và dành thời gian để không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, cải thiện 
kỹ năng vận hành trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Alibaba.com

 Với phương châm luôn hỗ trợ kịp thời và luôn bên cạnh khách hàng, chúng tôi cũng 
phải liên tục cập nhật hệ thống mới, kiến thức mới và cách vận hành mới mỗi khi hệ thống 
Alibaba.com cập nhật bất kỳ tính năng nào, dù là tính năng nhỏ nhất.

 Đội ngũ Service được đào tạo trực tiếp từ Alibaba.com và từ công ty chủ quản tại 
Singapore – chịu sự quản lý trực tiếp và làm việc theo tiêu chuẩn, hệ thống, chất lượng dịch 
vụ của Singapore. Bởi vì lẽ đó, “chất lượng dịch vụ” đối với đội ngũ Service của Innovative 
Hub không phải là sự cố gắng, nó chính là tiêu chuẩn làm việc. Chúng tôi không “cố gắng 
làm hài lòng và phục tốt khách hàng”, bởi đó là điều “tối thiểu” chúng tôi phải đạt được.
 
 Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng “xuất khẩu trực tuyến thành công” và hỗ trợ 
tối đa để khách hàng “chốt được đơn hàng” – đó chính là động lực để tập thể Innovative 
Hub vươn lên mỗi ngày.

 Chúng tôi hi vọng rằng, thông qua tài liệu BÁO CÁO NGÀNH F&B TẠI VIỆT NAM & 
GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CHO CÁC SMEs VIỆT được biên soạn bởi công ty INNOVATIVE HUB 
– ĐẠI LÝ ALIBABA TẠI VIỆT NAM sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu ngành 
hàng F&B trên thế giới, về tiềm năng xuất khẩu trực tuyến trên Alibaba.com và các cách 
thức kinh doanh hiệu quả trên nền tảng B2B số một thế giới này.

 Xuất khẩu trực tuyến ra toàn cầu và mang thương hiệu Việt đến nhiều quốc gia trên 
thế giới sẽ là mục tiêu không quá xa vời khi đã có nhiều doanh nghiệp kinh doanh và xuất 
khẩu trực tuyến thành công.

 Rất nhiều giai thoại đã được kể lại và họ đều tự tạo nên câu chuyện thành công của 
chính mình, tại sao một trong số đó không phải là của chúng ta? 

 Hãy vươn thuyền ra khơi, đón chào những làn gió mới và cùng Innovative Hub – Đại 
Lý Alibaba Tại Việt Nam tạo nên những câu chuyện kỳ tích cho chính doanh nghiệp bạn.

CHUYỂN ĐỔI SỐ CÙNG ALIBABA.COM – NƠI BẮT ĐẦU NHỮNG CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM 
HỨNG

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần sự trợ giúp nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline:
Hồ Chí Minh: 028 7100 1688 | 0772 175 066
Hà Nội: 024 3686 3939
Website: innovativehub.com.vn
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