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NGÀNH NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 



Hãy để CBI giúp bạn tiếp cận thị trường nguyên liệu thực 
phẩm Châu Âu đầy tiềm năng này!  

Ở châu Âu, trong khi nhiều lĩnh vực đang phải chịu sự ảnh hưởng 
của nền kinh tế suy thoái thì nghành công nghiệp nguyên liệu thực 
phẩm lại đang bùng nổ. Chỉ tính riêng về sự tăng trưởng doanh số, 
nghành công nghiệp nguyên liệu thực phẩm của Châu Âu đang dẫn 
đầu trên toàn thế giới. Tốc độ phát triển của nghành công nghiệp 
này cũng được dự đoán sẽ tăng khoảng 3.5 %/ 1 năm trong vài năm 
tới. Điều này đem đến những cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho các 
doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu thực 
phẩm có chất lượng vượt trội tại Châu Á như cà phê, ca cao, chè, 
mật ong, gia vị, hạt điều, trái cây. 

 
Nếu bạn đang có tham vọng xuất khẩu sang thị trường đầy 
tiềm năng Châu Âu, Trung tâm xúc tiến hỗ trợ xuất khẩu từ các 
nước đang phát triển của Hà Lan (gọi tắt là CBI) có thể dẫn đường 
cho bạn. Các chương trình đào tạo, tư vấn xuất khẩu của chúng tôi 
đã giúp cho hàng trăm công ty trong lĩnh vực nguyên liệu thực 
phẩm xây dựng thành công mối quan hệ kinh doanh với các khách 
hàng tiềm năng ở Châu Âu.  
  

Chúng tôi nắm rõ quy trình cần thiết để đưa sản phẩm của 
bạn xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này. Chúng tôi đảm 
bảo sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì một doanh nghiệp cần 
biết để đáp ứng các luật lệ và quy định khắt khe của Châu Âu 
cũng như đạt được các chứng nhận cần thiết khác để doanh 
nghiệp của bạn có thể xuất khẩu thành công tới không chỉ một 
mà nhiều quốc gia trong khu vực Châu Âu. Chuyên viên phụ 
trách huấn luyện trong chương trình là các chuyên gia hàng đầu, 
sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu đã đặt ra cũng như hỗ trợ 
bạn thiết lập hoạt động một cách bền vững hơn và phát triển các 
lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.  



Hãy để chúng tôi gợi mở cho bạn những thế mạnh của doanh 
nghiệp mình cũng như các cơ hội đang đón chờ bạn ở phía trước. 
Để làm được điều đó, trước hết bạn phải đăng ký tham gia vào 
chương trình “từng bước phát triển” của chúng tôi, mà dự kiến sẽ 
bắt đầu vào năm 2014. Để thành công, bạn cũng phải chuẩn bị sẵn 
sàng để đầu tư thời gian, công sức cần thiết cũng như một khoản 
vốn đầu tư nhỏ cho doanh nghiệp bạn. Tin tưởng rằng cùng với 
tiềm năng của bạn và sự hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ thành công. 
Đầu tư càng lớn thì thành công đạt được cũng càng giá trị.  
 
Chương trìnhhuấn luyện xuất khẩuđược thiết kế chuyên biệt 
của chúng tôi sẽ cung cấptất cả những gì doanh nghiệp của 
bạncần để thâm nhập vàothị trường Châu Âu. 
Bảng mô tả dướiđây sẽ giới thiệu chương trình này được biên soạn 
như thế nào: 

Kiểm địnhnăng lực kinh 
doanh 
&Lập kế hoạch hành 
động 

• Kiểm định và đánh giá năng lực xuất 
khẩu của doanh nghiệp đến thị trường 
Châu Âu 

• Lập kế hoạch hành động 
Xây dựng năng lực xuất 
khẩu 

• Huấn luyện doanh nghiệp để có thể đáp 
ứng các yêu cầu của thị trường Châu Âu.  

• Tìm hiểu và xác định các thị trường phù 
hợp ở Châu Âu 

• Phát triển chiến lược xuất khẩu 
Xâm nhập thị trường Đối với thị trường khu vực và Châu Âu: 

• Thực hành những kỹ năng có được, thu 
thập những kinh nghiệm tiếp thị tại cả 
thị trường khu vực cũng như thị trường 
Châu Âu. 

• Thu thập các mối liên hệ kinh doanh cần 
thiết 

• Tham gia các hội chợ triển lãm, các buổi 
hội nghị, hội thảo về kinh doanh giữa 
các doanh nghiệp.  

 



 
Nếu cần thiết,CBI sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được chứng 
nhận để xuất khẩu sản phẩm của bạn sang Liên Minh Châu Âu. 
CBI sẽ chịu những chi phí sau  

• Chi phí cho các hoạt động tư vấn hỗ trợ bởi các chuyên gia 
của EU và  Việt Nam  

• Chi phí cho các khóa đào tạo kỹ năng tại Việt Nam 
• Chi phí tổ chức các sự kiện xúc tiến xuất khẩu tại EU và 

Việt Nam 
• Kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam vả 

EU 
 
Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade) sẽ chịu những chi phí sau  

• Chi phí về cơ sở vật chất cho các khóa đào tạo kỹ năng tại 
Việt Nam 

• Chi phí thuê mặt băng và gian hàng tiêu chuẩn tại các Hội 
chợ thương mại diễn ra tại EU 

• Chi phí in ấn tập gấp giới thiệu sản phẩm 
 
Khoản đầu tư từ phía doanh nghiệp Việt Nam 
Tổng chi phí tham dự cho hoạt động tư vấn hỗ trợ và các hoạt động 
thâm nhập thị trường là 1.000 Euro. Khoản chi phí này được xem 
như một sự cam kết của doanh nghiệp với chương trình tư vấn hỗ 
trợ xuất khẩu. Chi phí được phân loại như sau: 

• Chi phí đào tạo nâng cao năng lực xuất khẩu: € 250 
• Thâm nhập thị trường khu vực: € 250 
• Thâm nhập thị trường EU: € 500  



  
 
Xin vui lòng vào trang web của chúng tôi: 
www.cbi.eu/foodingredientsasia, để tìm hiểu và đánh giá xem liệu 
doanh nghiệp có hội tụ đủ điều kiện để tham gia chương trình. 

 
Dưới đây là một số tiêu chí lựa chọn chính: 
• Doanh nghiệp là một doanh nghiệp vừa và nhỏ(SME),với nguồn 
nhân lực từ 5 đến 250 người, bao gồm cả nhân viên tạm thời.  
• Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực nguyên liệu 
thực phẩm ví dụ như: cà phê, ca cao, chè, mật ong, gia vị, trái cây  
• Doanh nghiệp đang sẵn sàng và có khả năngđầu tư thời gian và 
nguồn lực cần thiết để cạnh tranh thành công ở thị trường Châu 
Âu trong suốt thời gian của chương trình. 
• Doanh nghiệp sẵn sàng áp dụng các nguyên tắc cơ bản để xây 
dựng tính bền vững cho sản xuất. 
• Doanh nghiệp của bạn có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong 
ngành nguyên liệu Thực Phẩm. 
 

Bạn nghĩ sao? Chương trình thú vị chứ?  Hãy đăng ký tham 
gia chương trình của chúng tôi và biến nó thành sự đầu tư tốt 
cho tương lai của doanh nghiệp bạn. 
Hạn cuối cùng để nộp đơn tham dự Chương Trìnhhuấn luyện để 
giúp đỡ xuất khẩu cho các mặt hàng nguyên liệu thực phẩm là 
ngày 28 tháng 12 năm 2013. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình 
ngay sau khi kiểm định đánh giá các đơn vị đăng ký và đạt được số 
lượng doanh nghiệp cần thiết.   

http://www.cbi.eu/foodingredientsasia


Hồ sơ đăng ký tham dự chương trình gửi về:  
Email: vietradebiz@gmail.com, promocen@vietrade.gov.vn,   
       foodasia@cbi.eu, quang.nguyen@freshstudio.vn;    
Subject:  ECP Food Ingredients Vietnam 
By mail:  CBI 
  ECP Food Ingredients Asia 

P.O. Box 93144 
2509 AL  Den Haag 
The Netherlands 

By courier: CBI  
ECP Food Ingredients Asia 
Prinses Beatrixlaan 2 
2595 AL  Den Haag 
The Netherlands 
+31 (0)88 60 24300 

 
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
• Phòng Thông tin và Tư vấn doanh nghiệp - Trung tâm Hỗ 
trợ xuất khẩu - 
Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương 
Địa chỉ: Tầng 7, số 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
Điện thoại: 04 39364792 (số lẻ: 111 hoặc 109); Fax: 04 39364793 
Email:vietradebiz@gmail.com,nguyenbahai@vietrade.gov.vn  
Người liên hệ: Anh Hiển (0965759686) hoặc anh Hải 
(0912569596) 
• Công ty Fresh Studio  
Anh Quang (0908260114) 
Email: quang.nguyen@freshstudio.vn 
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