DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

SERVIS
MARKETING

Coca-cola HBC
ra mắt Eshop

sản phẩm từ sữa

NGƯỜI SÉC
ƯU TIÊN MUA
ĐỒ NGẦN NHÀ

THÔNG TIN

DỊCH VỤ

Hệ thống bán hàng
tính tiền điện tử

sản phẩm từ thịt

nước uống

CÁC CHẤT GÂY
DỊ ỨNG TRONG
THỰC PHẨM
• VZOROVÝ MATERIÁL •

CỬA HÀNG

Makro và doanh
nghiệp việt tại séc

bánh mì

HOẠT ĐỘNG
CỦA MẠNG
LƯỚI BÁN LẺ

Thông tin thị trường Praha

Hoạt động của Vietpot
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

•Tổng quát chương trình khuyến mãi • Đặt hàng trực tiếp
• Cung cấp trang thiết bị từ chính hãng • Hỗ trợ khách hàng liên
lạc với đại diện công ty (obchodni zastupce)
• Cung cấp cho khách hàng điều kiện hợp đồng các hãng
• Hỗ trợ phiên dịch • Cập nhật cửa hàng mới
• Thời sự, tin tức được đăng t ải thường xuyên

“Cùng nhau xây dựng một môi
trường kinh doanh linh hoạt.”

Lợi ích chung

• Khắc phục hạn chế giữa công ty và khách hàng• Hỗ trợ khách
hàng tiếp cận thông tin • Nâng cao chất lượng hợp tác • Cắt giảm
chi phí cho khách hàng • Hướng đến một cộng đồng kinh doanh ổn
định và lớn mạnh hơn • Đa dạng hoá chiến lược hợp tác • Thông tin
khuyến mãi của hãng sẽ được gửi tới khách hàng tại Praha và vùng
lân cận

Hợp tác cùng công ty
• Thông tin về chương trình akce và cung cấp trang thiết bị của hãng (tủ, giàn giá, biển quảng cáo)
• Làm việc cùng đại diện của hãng (obchodní zástupce) trong vấn đề chăm sóc khách hàng
• Hợp tác chặt chẽ với bộ phận marketing và bộ phận kinh doanh • Thông tin về cửa hàng mới
• Nâng cao chất lượng kinh doanh với từng cửa hàng • Khảo sát và phân tích thị trường

4000

1500

KHÁCH HÀNG

đơn hàng
trong ngày/
cửa hàng

doanh nghiệp

7

tỉ Korun
doanh thu
hàng năm

5

23
nhà phân
phối/cửa
hàng

3

lần tiếp thị của
công ty đến cửa
hàng/tháng

8000
mặt hàng
trên thị
trường

“Kết nối và phát triển cộng động Việt Nam.”
~ Nhóm Vietpot ~
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Tin tức

đăng trong luật chỉ thị 2000/89 ES từ ngày 13.12.2014 theo nghị định 1169/2011 EU

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 12
năm 2014 Cộng hòa Séc đã
đưa ra quyết định yêu cầu ghi
rõ các chất gây di ứng trên
bao bì thực phẩm dựa theo:

- Nghị định 1169/2011 EU
chương 21,

- ČR – nghị định 113/2005 Sb.
về hình thức ghi nhãn mác
thực phẩm ăn uống và các sản
phẩm thuốc lá, § 8 dòng thứ 10.

Các chất gây dị ứng trong thực phẩm

H

iện nay trên thế giới có rất nhiều trường hợp
dị ứng sảy ra bắt nguồn từ thực phẩm chúng
ta ăn hàng ngày. Tùy vào cơ địa của mỗi cá
nhân đối với từng sản phẩm sẽ gây kích ứng khác
nhau. Một số trường hợp dị ứng nhẹ sẽ đi kèm với
sưng, ngứa hay mẩn đỏ, nhưng đối với những trường
hợp nặng hơn có thể dẫn tới khó thở gây nguy hiểm
đến tính mạng của bệnh nhân.
Dị ứng chiếm 30% dân số và hiện không có thuốc
trị dứt điểm. Mỗi cá nhân phải tìm hiểu loại thực phẩm
nào nên tránh dựa vào các dấu hiệu dị ứng thông
thường. Tuy nhiên, khi phần lớn các thực phẩm chúng
ta tiêu thụ hiện giờ đều đã qua chế biến thì khó mà có
thể nhận biết được trong đó có thành phần gây dị ứng
với bản thân mình hay không.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng bắt đầu từ
ngày 13 tháng 12 năm 2014 Cộng hòa Séc đã đưa ra
quyết định yêu cầu ghi rõ các chất gây di ứng trên bao
bì thực phẩm.

Danh sách chất gây dị ứng

Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Điều lệ đưa ra những yêu cầu đặc biệt cho việc đánh
dấu những thành phần sản phẩm đã được chứng minh
có thể gây hiện tượng dị ứng cao đối với người tiêu
dùng, hoặc những thành phần không thể kết hợp với
nhau vì có thể xảy ra nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Vì
vậy, trong nghị định yêu cầu những chất gây dị ứng
này phải được nêu rõ ràng, nếu như thành phần đó
không được ghi trực tiếp trong tên sản phẩm hay bao
bì thức ăn. Mục đích của việc làm này để giúp người
tiêu dùng có thể nhận biết và tránh những sản phẩm
có chứa thành phần khiến họ bị dị ứng.
Tất cả các sản phẩm đều có thể gây dị ứng đối
với từng cá nhân khác nhau, nhưng EU xác định ra
14 chất gây dị ứng chính được chỉ định theo luật
pháp.
Nghị định bắt buộc đối với tất cả thực phẩm và tất
cả khu vực liên quan đến tiêu thụ thực phẩm như: nhà
hàng, nhà ăn, bệnh viện, quầy bán hàng, lò bánh mì
vv…

1

THỰC PHẨM CHỨA GLUTEN

2

ĐỘNG VẬT GIÁP XÁC

3

TRỨNG

4

CÁ

5

CÁC LOẠI DẦU LẠC (LẠC)

6

ĐẬU NÀNH

7

SỮA

8

TRÁI CÂY LOẠI HẠCH

9

CẦN TÂY

lúa mì, lúa mạch, giống lai và các sản phẩm chứa thành phần này

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

hạnh nhân, quả phỉ, hạt điều, hồ đào, quả hạch Brazil, hạt hồ trăn,
hạt macadamia và những sản phẩm chứa những thành phần này
và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

10

MÙ TẠT

11

HẠT VỪNG

12

LƯU HUỲNH ĐIÔ-XÍT (SO2) VÀ SULFITY

13

THỰC PHẨM HỌ ĐẬU

14

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM

TIP!

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

Các chủ cửa hàng nên

trao đổi trực tiếp với nhà
cung cấp để nhận được
đầy đủ thông tin về sản
phẩm mình đang bán
cũng như tuân thủ pháp
luật và ghi rõ thành phần
sản phẩm trên bao bì.

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

với nồng độ 10 mg, ml/kg, được đánh dấu SO2

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này

Biên tập: Nguyễn Triệu

và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này
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Tin tức

Makro và doanh
nghiệp Việt tại Séc

období

AKCE

sale 70
Winter

save up to

%

Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ thực phẩm và các
đồ gia dụng khác, MAKRO Cash&Carry đã có được chỗ đứng nhất định trên
thị trường thế giới cũng như tại cộng hòa Séc với 13 trung tâm bán buôn.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hàng hóa cho từng doanh nghiệp nhỏ,
khách hàng của MAKRO còn là những cơ quan, tập đoàn lớn, ngoài ra còn
có cả bệnh viện, trường học hay các cơ quan nhà nước khác.

OFF

1

Cho thuê cửa hàng

Praha 5, 107 m²

Địa chỉ:
Giá thuê:

5

Popis produktu

Popis produktu

10% OFF

50% OFF

Khi nhắc tại đây. Có thể trước đây mọi người sẽ nghĩ
việc „bán pot“ chỉ phù hợp cho các bậc cha chú, những
người đầu tiên kinh doanh tại Séc, nhưng trên thực tế bây
giờ thế hệ trẻ 8x, 9x vẫn đến lĩnh vực đồ ăn, thực phẩm hay
cửa hàng tạp hóa tại Séc, thì đa số người bản địa cũng sẽ
nghĩ đến các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam buôn bán tại
đây. Theo thời gian, số lượng người Việt làm việc và sinh
sống tại Séc ngày càng tăng cao và trở thành dân tộc tiểu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

10% OFF

10% OFF

10% OFF

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

10% OFF

10% OFF

10% OFF

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

10% OFF

10% OFF

10% OFF

www.vietpot.cz

số tại đất nước được ví von như trái tim châu Âu này. Và hơn hết, ngành „potraviny“ hiện đang là sự lựa
chọn đầu tiên với đa số người Việt có ý định bắt đầu kinh doanh rất thành công với nghiệp „làm pot“này.
Để đạt lợi nhuận trong kinh doanh thì việc có được nguồn hàng tốt với giá cả phải chăng luôn là
điều các doanh nghiệp hướng tới. Đó cũng chính là lý do vì sao cái tên MAKRO hay được nhắc đến
nhiều trong các cuộc nói chuyện về việc nhập hàng giữa các doanh nghiệp bán potraviny với nhau.
Thuận tiện, nhanh chóng, „trả tiền mặt và mang hàng về“ là tiêu chí mà MAKRO muốn đem lại cho
khách hàng của mình. Chất lượng cao cùng giá tốt nhất, MAKRO đã đem lại sự hài lòng không
chỉ cho các doanh nghiệp bản xứ mà còn cả đối với doanh nghiệp người Việt buôn bán tại đây.
Số lượng khách hàng người Việt đăng ký tham gia thành viên của MAKRO vì thế cũng ngày càng tăng. Để
đảm bảo không có bất kỳ khó khăn nào sảy ra trong việc đặt và mua hàng, MAKRO đã có những người
đại diện bán hàng, nhân viên hỗ trợ hay cung cấp dịch vụ hoàn toàn bằng tiếng Việt để giúp các doanh
nghiệp Việt thuận tiện hơn khi giao dịch. Chị Phương, một doanh nghiệp trẻ 9x bán potraviny chia sẻ:
„Makro đồ vừa rẻ lại có nhiều lựa chọn, cái gì cũng có, giờ còn thêm cả nhân viên nói tiếng Việt nên nếu
có vấn đề gì về hàng hóa cũng tiện trao đổi hơn.“
Có thể nói Makro hiện tại là một trong những nguồn cung cấp hàng lớn nhất cho thị trường doanh
nghiệp Việt Nam bán potraviny tại Séc. Mong rằng sự hợp tác này sẽ luôn bền vững và phần nào kết nối
thêm văn hóa giữa hai nước Séc-Việt.

Ostrovského
36 000 Kč

2

Cho thuê cửa hàng

Praha 7, 107 m²

Địa chỉ: Jateční, Holešovice
Giá thuê:
35 000 Kč

3

Cho thuê cửa hàng

Zdice , Žižkova 61 m²

Địa chỉ:
Giá thuê:

Zdice
6 000Kč

www.vietpot.cz
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KHUYẾN MÃI
období

4

CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

AKCE

Nehvizdy, 70 m²

Pražská
14 490 Kč

Đại diện cho chủ nhà chúng tôi muốn giới thiệu cửa
hàng với diện tích 70 m² ở đường Pražská, huyện Nehvizdy
gần Brandys nad Labem. Trong cửa hàng có hệ thống điện
và lò sưởi. Đối diện là khu chung vư phù hợp mở potraviny.
Tiền thuê 14 490 Kč/tháng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Pavel Albert, điện thoại 602 225 325, email: pavel.albert@re-max.cz

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

cena

cena

cena

cena

5

CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

cena

cena

cena

Hybernská
13 200 Kč

Mọi chi tiết xin liên hệ Otakar Štolfa, điện thoại 733 674 046, 245 501 333, email: otakar.stolfa@officehunters.cz.

CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

cena

Praha 1, 24 m²

Cho thuê của hàng ở trung tâm Praha. Cửa hàng nằm
trong khu thương mại Hybernská Centrum, đối diện metro
Náměstí Republiky và nhà ga Masarykovo, cách nhà ga
chính 500m. Đây là khu vực có khách du lịch qua lại và an
ninh tốt. Mọi hoạt động kinh doanh sẽ qua thỏa thuận với
công ty chủ quản của Hybernská Centrum.

6

cena

Mnichovice, 50 m²

Masarykovo náměstí
12 500 Kč

cena

cena

cena

cena

Popis produktu
Popis produktu

Cho thuê cửa hàng ở quảng trường Mnichovice, cách
Praha 30km. Cửa hàng mới, có hệ thống sưởi và điện. Và
trước đây cũng là potraviny-večerka.

cena

Popis produktu
Popis produktu

Mọi chi tiết xin liên hệ M&M reality, điện thoại 739 545 999 hoặc email info@mmreality.cz

7

CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

Praha 2, 60 m²

Slezská
18 500 Kč

Cho thuê cửa hàng ở quảng trường Mnichovice, cách
Praha 30km. Cửa hàng mới, có hệ thống sưởi và điện. Và
trước đây cũng là potraviny-večerka.

cena

Popis produktu
Popis produktu

cena

Popis produktu
Popis produktu

Mọi chi tiết xin liên hệ M&M reality, điện thoại 739 545 999 hoặc email info@mmreality.cz

7

www.vietpot.cz
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Tin tức

období

AKCE

Người Séc ưu tiên
mua đồ gần nhà
Người tiêu dùng trong nước ưu tiên việc mua thực phẩm ở những cửa
hàng gần nhà hơn. Tại đây họ tìm thấy những đồ ăn tươi ngon và hài
lòng với những sản phẩm này. Theo nguồn tin của Ipsos – trung tâm
nghiên cứu thị trường của chuỗi cửa hàng Albert cho biết, người dân
Séc thường đi mua sắm vài lần một tuần.
Theo thông tin khảo sát, địa điểm là yếu tố vô cùng quan trọng đối với người dân ở các thành phố lớn
trên 100 nghìn người – „Càng gần, càng tốt“. 55% người được đặt câu hỏi trả lời rằng, khoảng cách từ nhà
hoặc chỗ làm đến cửa hàng gần hay xa là chìa khóa quyết định đối với họ. Trong khi đó 28% khách hàng
còn lại không quan trọng vấn đề này.
Qua thống kê chúng ta thấy rằng, những lần đi mua sắm ít, với số lượng đến 10 sản phẩm, thì người Séc
đi siêu thị 2 tới 3 lần một tuần. ¼ người tham gia khảo sát đi siêu thị đến 6 lần 1 tuần và hầu như 1/3 là đi
mua sắm hàng ngày. Gần như ½ người dân đi siêu thị mua sắm với số lượng lớn là 1 lần 1 tuần, trong đó
chi phí vào đồ ăn chiếm nhiều hơn một nữa tổng số hàng mua.

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

cena

cena

cena

Nghiên cứu cũng tìm hiểu về sự hài lòng của khách hàng đối với đồ ăn tươi sống. Đa số người tiêu dùng
hài lòng với các sản phẩm bột mì (76%) và các sản phẩm từ sữa (72%). Đại diện phát ngôn chuỗi cửa hàng
Albert - Dagmar Krausová cho biết thêm, Albert là chuỗi cửa hàng siêu thị đầu tiên tại Cộng hòa Séc làm
việc với các vùng chuyên cung cấp bột mì, và hiện nay đã lên tới 70 các chuỗi cửa hàng khác.

Đồ ăn vặt hiện
đang là xu hướng
Theo thống kê của Perfect Crowd về nghiên cứu thị
trường cho tập đoàn Tesco, 80% người tham gia cho biết
ngoài bữa sáng, bữa trưa và bữa tối ra họ ăn thêm ít nhất 1
bữa nữa trong ngày. Nhưng do cuộc sống bận rộn nên chỉ
1/3 số họ chuẩn bị sẵn từ nhà, số còn lại mua ngay tại cửa
hàng. Chính vì vậy đồ ăn vặt hay ăn nhanh hiện đang được
rất ưa chuộng.
Tùy thuộc vào thời tiết và thời điểm người tiêu dùng sẽ
lựa chọn đồ ăn vặt phù hợp cho mình. Vào mùa hè người dân

ưu tiên đồ mặn hơn, vào những ngày mát trời thì họ sẽ chọn
đồ ngọt. Còn đối với thời điểm. Tầm trưa các đồ ăn ngọt được
lựa chọn nhiều hơn và vào buổi chiều thì những món mặn
được ưu thế vì chúng có thể thay cho bữa trưa hoặc bữa tối.
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Bánh mì croissant kẹp xúc xích đang đứng đầu bảng trong
danh mục đồ ăn mặn được ưa thích, tiếp theo đó là pizza. Còn
đối với đồ ăn ngọt thì bánh donut với vị socola, dâu và chuối
hiện không có đối thủ.
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Tin tức

Coca Cola

Cộng
hoà
Séc

Trong kinh doanh công ty chúng tôi phân biệt giữa người tiêu dùng và khách hàng. Người tiêu dùng là cá nhân cuối
cùng tiêu thụ đồ uống của chúng tôi, trong khi đó khách hàng là những đối tác kinh doanh, qua họ chúng tôi bán
những sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng.

Coca-Cola HBC ra mắt e-shop

Tại Cộng hòa Séc và Sloven chúng tôi làm việc với hơn
60 000 đối tác. Để đạt được sự kỳ vọng của họ, chúng tôi
không ngừng nâng cao sản phẩm và dịch vụ cung cấp và
bằng cách này góp phần giúp khách hàng của mình có lợi
nhuận lớn hơn. Chúng tôi coi việc tập trung vào khách hàng
và sự hợp tác với họ là điều tiên quyết trong thành công của
thương hiệu trên thị trường Séc và Sloven.
Giữa các nhà sản xuất đồ uống không cồn hiện có trên thị
trường thì Coca-Cola HBC Cộng hòa Séc là tập đoàn đầu tiên
có dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua mạng cho khách hàng.
Giao dịch qua e-shop chủ yếu dành cho khách sạn, nhà hàng,
quán cà phê, trạm xăng, quầy báo và các cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Một trong những khách hàng đầu tiên thử nghiệm e-shop
trước khi chính thức được đưa vào hoạt động có cả quán
bar Aloha tại Praha. Họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong
khoảng 5 tháng. Nhà điều hành Martin Sněhota cho biết thêm
về dịch vụ mình được cung cấp: „Tôi đánh giá cao nhất việc
mình có thể đặt hàng gần như 24/24.
Sự tổng quát hơn đối với các đơn đặt hàng mới cũng như
cũ và của hóa đơn thanh toán giúp ích nhiều cho tôi trong

Ông Jan Ráž, giám đốc dự án cho biết:
„Chúng tôi muốn cung cấp cho các đối tác công cụ đặt hàng
đơn giản và tiện lợi hơn. Bây giờ họ có thể đặt sản phẩm của
chúng tôi không chỉ qua điện thoại mà còn từ bất kỳ thiết bị điện
tử nào có kết nối internet. Nhờ có e-shop khách hàng của chúng
tôi sẽ có cái nhìn tổng quát tốt hơn về hóa đơn, đơn đặt hàng và
cả những chương trình khuyến mãi.“

công việc. Nói chung tôi thấy rằng hình thức đặt hàng và vận
chuyển sản phẩm mới này giúp mọi việc nhanh chóng hơn rất
nhiều và hơn hết tôi có cái nhìn tổng quát hơn trong mọi thứ.“
Theo ông Jan Ráž trong tương lại cổng web này sẽ có đầy
đủ chức năng về các kênh giao tiếp cũng như thông tin dành
cho khách hàng. Các chủ quầy giờ đây đã có thể đặt hàng bất
kỳ khi nào trên e-shop với 7 ngày làm việc trong tuần, mỗi
ngày 24 tiếng. Cổng web này không chỉ phục vụ cho việc
đặt hàng online mà còn để giúp khách hàng luôn trong tầm
tay sự bao quát về các đơn đặt hàng, quyền xem danh sách
hóa đơn và dĩ nhiên cả thông tin về các chương trình khuyến
mãi của tập đoàn.
Coca-Cola HBC CZ/SR dự định đến cuối năm sẽ cho mở
cửa hoạt động cổng web này tại Sloven. „Chúng tôi rất vui
mừng khi trong tương lai sẽ mở rộng dịch vụ cho chuỗi cửa
hàng bán lẻ ở cả hai đất nước“, ông Jan Ráž nói thêm.

Cửa Hàng
8

CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

Rakovník, 250 m²

Husovo náměstí, Rakovník
40 000 Kč

Cho thuê cửa hàng ở trung tâm thành phố Rakovník. Địa điểm nằm
ở quảng trường chính của thành phố với 16 000 dân. Phù hợp với những
lĩnh vực kinh doanh về dịch vụ và bán hàng. Người thuê sau khi thỏa
thuận với chủ nhà có thể bắt đầu hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ing. Kašpar Jaroslav, điện thoại 603 106 450, email kaspar@realitykaspar.cz

Nguồn: www.coca-colahellenic.cz
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CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

Kladno, 60 m²

Smečenská, Kladno - Rozdělov
16 000 Kč

Chúng tôi muốn cho thuê cửa hàng ở thành phố Kladno – Rozdělov
nằm trên phố Smečenská. Địa điểm kinh doanh với diện tích 60 m², có
bếp, WC, bãi đỗ xe trong sân và lối ra vào riêng. Tùy theo nhu cầu của
người thuê, có thể thuê thêm 2 kho với diện tích 120 m² ở trong sân.

Mọi chi tiết xin liên hệ M & M reality holding, điện thoại 800 100 446 hoặc 739 545 999, email info@mmreality.cz

10 CHO THUÊ CỬA HÀNG
Địa chỉ:
Giá thuê:

Kutná hora, 56 m²

Husova, Kutná hora
15 000 Kč

Chúng tôi cho thuê cửa hàng với diện tích 56 m² ở thành phố Kutná
Hora. Nằm trên phố cổ Husova và dẫn ra quảng trường Palackého. Phù
hợp làm văn phòng cũng như kinh doanh buôn bán. Để biết thêm chi
tiết xin liên hệ với bên công ty môi giới bất động sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ Monika Flachsová, điện thoại 776 079 355, email monika.flachsova@era-reality.cz
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KHUYẾN MÃI

Tin tức

období

AKCE

Hoạt động của
Mạng lưới bán lẻ
Cụm từ „Mạng lưới bán lẻ“ có lẽ đã
không còn quá xa lạ đối với nhiều người
đặc biệt đang hoạt động trong ngành
kinh doanh buôn bán. Tại Séc những
công ty thế này được biết đến dưới tên
„maloobchodní sítě“ (MOS). Hình thức
hoạt động của Mạng lưới bán lẻ được
hiểu đơn giản là nơi trung gian giúp các
cửa hàng bán lẻ mua được hàng từ các
nhà sản xuất. Bài viết dưới đây chúng tôi
muốn chia sẻ với các bạn thêm những
thông tin về hoạt động của Mạng lưới
bán lẻ này.
Chắc hẳn đa số chúng ta đều biết
Mạng lưới bán lẻ là nơi kết nối khách
hàng và nhà cung cấp với nhau. Bạn
đặt hàng, mạng lưới bán lẻ nhận
đơn, nhà cung cấp vận chuyển.
Sẽ ra sao nếu bạn làm việc trực tiếp với
nhà cung cấp mà không qua mạng lưới
bán lẻ? Khi có vấn để cần giải quyết bạn
có khi phải chờ mỏi mòn cả tháng trời
mà chưa chắc đã xong việc. Bạn sẽ phải
ngậm ngùi khi biết được anh bạn hàng
xóm nhờ là thành viên trong MOS mà
mua hàng được với giá rẻ hơn, hay tiếc

nuối khi không nhận được thông tin về
những chương trình khuyến mãi đặc
biệt của các hãng.

Popis produktu
Popis produktu

Để trở thành khách hàng chính thức
và nhận được những ưu đãi đặc biệt,
nhà cung cấp sẽ kiểm tra thông tin xác
thực về chủ cửa hàng bao gồm tên tuổi,
IČO và hiện đang thuộc dưới Mạng lưới
bán lẻ nào. Sau khi mọi thủ tục đăng ký
được hoàn tất sẽ có đại diện bán hàng
đến làm việc, hỗ trợ và tư vấn cho bạn.
Khi đã là thành viên trong mạng lưới
bán lẻ ngoài nhập hàng được với giá rẻ
hơn, bạn còn có thể nhận được số tiền
thưởng nhất định từ các đơn đặt hàng.
Những thông tin về sản phẩm đang
trong khuyến mãi sẽ được gửi về cho
bạn sớm nhất, và đặc biệt hơn bạn sẽ
có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà cung
cấp tại hội chợ bán hàng.

cena

ngại để cho MOS mức giá thấp hơn.
Nếu có càng nhiều khách hàng dưới
Mạng lưới bán lẻ thì các chương trình
hạ giá và khuyến mãi càng lớn.

Popis produktu
Popis produktu

10% OFF

Popis produktu
Popis produktu

Popis produktu
Popis produktu

cena
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Popis produktu
Popis produktu

50% OFF

Mạng lưới bán lẻ ký hợp đồng với
nhà cung cấp để nhận được giá
cạnh tranh dành cho khách hàng
của mình. Lý do vì với số lượng đặt
hàng lớn, các công ty sẽ không ngần

Trên thị trường Séc có rất nhiều Mạng lưới bán lẻ đang hoạt động. Bạn có thể đăng ký thành viên với
bất kỳ hãng nào để có thể nhận được những lợi ích tuyệt vời từ hình thức kinh doanh này.

Lợi ích của thành viên
Mạng lưới bán lẻ MOS
BONUS/TIỀN THƯỞNG
TỜ RƠI KHUYẾN MÃI
GẶP GỠ NHÀ CUNG CẤP
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web
Hãy để khoảng cách giữa
bạn và các công ty rút
ngắn lại.

Thông qua
VIETPOT SERVIS và VIETPOT.CZ
khách hàng sẽ nhận được
thông tin đầy đủ về các chương trình
khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo
và marketing của các công ty

SALE
25%

Vietpot là cầu nối
giúp khách hàng người Việt Nam
dễ dàng tiếp cận với bộ phận kinh doanh
và đội ngũ tiếp thị
của các công ty

- Nhóm Vietpot -
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Tin tức

Tin tức hội nhập

Hệ thống
bán hàng tính tiền điện tử
Bắt đầu từ năm 2016 có khả năng tại Cộng hòa Séc sẽ cho đưa vào hoạt động hệ thống bán hàng tính tiền
điện tử dành cho buôn bán hàng hóa và dịch vụ. Hệ thống này được gọi ngắn là E-tržby (bán hàng điện tử)
hay được viết tắt bằng EET (Elektronické evidence tržeb). Đây là hệ thống hiện đại giúp liên lạc giữa nhà kinh
doanh và Viện quản lý tài chính của Cộng hòa Séc trở nên chánh chóng và thuận tiện hơn.
Mỗi một hóa đơn của doanh nghiệp được bán ra sau
khi thanh toán sẽ ngay lập tức được lưu lại trong kho
dữ liệu trung ương của Viện Quán lý tài chính thông
qua mạng internet. Sau đó để xác nhận việc lưu giữ hệ
thống sẽ tự động gửi về một mật mã (code) và doanh
nghiệp sẽ điền dãy số này trên hóa đơn tính tiền rồi
đưa cho khách. Tất cả mọi hình thức thanh toán bao
gồm tiền mặt, trả tiền qua thẻ, trả bằng phiếu đều sẽ
được đăng ký vào trong hệ thống này. Riêng thành toán
chuyển khoản hay thanh toán dưới hình thức inkaso sẽ
không được đăng ký. Hệ thống cũng sẽ được lắp đặt
phiên bản tối giản ở trạng thái offilne trong trường hợp
rớt mạng hoặc dành cho một số ngành được chọn.

Mục đích của hệ thống EET
Nhờ có hệ thống bán hàng tính tiền điện từ này mà
những trường hợp gian lận của nhà kinh doanh đối với
Viện quản lý tài chính và cả khách hàng sẽ dễ dàng được
nhận biết. Hệ thống EET tăng hiệu quả trong việc kiểm
tra những nơi có dấu hiệu bất thường và không gây
phiền phức đối với các doanh nghiệp trung thực bởi
những buổi kiểm tra không cần thiết. Đối với Viện Quản
lý tài chính việc ngăn chặn tác động tiêu cực khiến giảm
doanh số bán hàng là vô cùng quan trọng không chỉ
tới những doanh nghiệp trung thực mà là đối với tất cả
công dân Séc đóng thuế hợp pháp.

Hình thức hoạt động của EET
1. Doanh nghiệp gửi báo cáo về các
dữ liệu giao dịch ở định dạng XML
cho bên Quản lý tài chính.
2. Quản lý tài chính gửi lại từ hệ
thống xác nhận đã nhận được giữ
liệu cùng mật mã riêng biệt cho từng
hóa đơn thanh toán.
3. Doanh nghiệp in hóa đơn cùng
với số mật mã (code).
4. Khách hàng nhận tờ hóa đơn đó.

5. Khách hàng có thể kiểm tra hồ sơ
bán hàng thông qua phần mềm trên
web của bên Quản lý tài chính.

Quá trình thực hiện của EET vô cùng nhanh chóng và hoàn toàn tự động. Đòi hỏi duy nhất đối
với hệ thống này là thiết bị sử dụng phải kết nối được với internet (ví dụ như máy tính bàn, tablet,
điện thoại, máy tính tiền…) và phải ở tình trạng đang kết nối mạng trong thời điểm thanh toán.
Về việc chọn loại thiết bị và phần mềm nào phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi doanh nghiệp. Yêu cầu
duy nhất đặt ra đó là đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ gửi các dữ liệu giao dịch cho bên Viện quản lý
tài chính và cấp hóa đơn lại cho khách hàng.
Biên tập: Nguyễn Triệu
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KONTAKT
724 12 15 18
general@vietpot.cz
www.vietpot.cz

