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NÔNG NGHIỆP

Từ chỉ số cơ hội kinh doanh, tỉ lệ chuyển đổi tới nhu cầu thường gặp của khách 
hàng



TOP 1 Các loại hạt & nhân

Tổng quan

Thị trường chính:

Các động lực đang tác động lên thị trường ngày nay là: nhu cầu ngày càng tăng đối với đồ ăn nhẹ lành mạnh và 
nhu cầu ngày càng tăng từ các nước châu Âu, đang ảnh hưởng tích cực đến thị trường hạt & nhân. Trên 
Alibaba.com, chỉ số cơ hội kinh doanh các loại hạt và nhân đứng số 1 trong tất cả các danh mục thuộc ngành 
Nông nghiệp

Tỉ lệ chuyển đổi KH: 

Nhu cầu thường gặp của KH:

Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức

9.6% (Cao)

Nơi xuất xứ, Chứng nhận hữu cơ, Độ ẩm, Độ tinh khiết,% bị hỏng, Khô, 
Màu tự nhiên, Gói hút chân không, Gói quà

Top từ khoá tìm kiếm: Cashew nuts, pistachio nuts, Betel nuts, Pine nuts, Almond, peanuts, Walnuts, 
Almonds, almond nuts, Sunflower seeds, Cashew, peanut, Hazelnut

Hạt dẻ cườiHạnh nhân Hạt điều

SP Ví dụ:



Tổng quan

Thị trường chính:

Tỉ lệ chuyển đổi KH: 

Nhu cầu thường gặp của KH:

Hoa Kỳ, Ấn Độ, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp

15.5% (Xuất sắc)

Xuất xứ, Quy trình sấy, Tỷ lệ hạt vỡ, Gạo hạt dài, Độ tinh khiết, Độ ẩm, 
Chứng nhận

Top từ khoá tìm kiếm: Rice, Corn, Barley, Basmati rice, Jasmine rice, riz, Yellow corn

NgôGạo

TOP 2 Ngũ cốc

Lúa mì

Việc mua bán ngũ cốc không bị ảnh hưởng đáng kể bởi tác động của đợt bùng phát COVID-19 so với các ngành công 
nghiệp khác, vì nhu cầu của mặt hàng ngày càng tăng. Ở Đông Nam Á, hoạt động trồng trọt bị ảnh hưởng do thiếu 
khả năng tiếp cận vốn đầu vào. Ngoài ra, các hạn chế đối với xuất khẩu dẫn đến nguồn cung sản phẩm bị thiếu hụt, từ 
đó làm tăng giá. Trên Alibaba.com, chỉ số cơ hội kinh doanh ngũ cốc xếp thứ 2 trong số tất cả các danh mục ngành 
Nông nghiệp

SP Ví dụ:



Tổng quan

Thị trường chính:

Tỉ lệ cơ giới hóa trang trại ở các nước phát triển như Hoa Kỳ đã đạt mức 95%. Đất đai, nguồn nước và lực lượng lao 
động bị thu hẹp làm tăng nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Trên Alibaba.com, chỉ số cơ 
hội kinh doanh Thiết bị Nông nghiệp xếp thứ 3 trong số tất cả các danh mục ngành Nông nghiệp

Tỉ lệ chuyển đổi KH: 

Nhu cầu thường gặp của KH:

Hoa Kỳ, Canada, Philippines, Ả Rập Saudi, Vương quốc Anh

4% (Trung bình)

Kích thước, chất liệu, điều khiển tự động, điều chỉnh nhiệt độ nhanh 
chóng, hiệu quả cao, tuổi thọ hoạt động lâu dài

Top từ khoá tìm kiếm:

Hồ cáMáy sưởi điện

agricultural greenhouses, Single-span greenhouses, Multi-span greenhouses, 
greenhouse, Plastic shed, Aquaculture trap, Hydroponics+farm

TOP 3 Thiết bị nông nghiệp

Nhà kính

SP Ví dụ:


