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KE HOiCH 

TRIEN KIIAI KEU GO! DOANH NGHIP THAM GIA TRUNG BAY HANG 
HOA VA XUAT KIIAU HANG HOA TA! TRUNG TAM XUC TIEN 

THIX1NG MM TA!  UC 

I. MUC DCH — YEU CAU 

1. MjcdIch: 

- Trin khai vic quãng bá, giâi thiu vã kêu gçi doanh nghip di.ra hang hóa tham gia 

quáng bá tii Trung tam Djch vii Xüc tin Thuang rnti Vit Nam tai  Uc ("TTXT"), duçic 

thành 1p nhm hin thirc hóa chü trirnng cüa QD 1797/QD-TTg ngày 12/12/2019 cüa Thu 

trnng v "Huy dng ngi.r?i Vit Nam a nuOc ngoai tham gia giOi thiu, tiêu thii san phAm 

và phát trin các kênh phân ph6i hang Vit Narn 6 nixOc ngoâi" và chü truong cüa Uy ban 

Nhân dan Thành ph H ChI Minh v thüc dy hcip tác thixcmg mai  cp dja phlxGng vOi 

Bang Victoria, Uc khi sp tâi Bang Victoria së thành 1p mOt  trung tam xüc tin thimng 

mai tai Thành phS H ChI Minh. 

- Nâng cao ntng lirc c?nh  tranh và tang cirOrng xut khAu các mt hang cüa Thành ph 

H Clii Minh trong bi cãnh Vit Nam hi nhp kinh t quc t và trin khai các hip djnh 

thimng mi tu do (FTA), da dang hóa thj tnrang tiêu thii, có tác diing tuang h trong vic 

tiêu thii hang hóa. 

- To dime san choi k& n6i, dja chi tin cay, bn v&ng cho doanh nghip Thãnh ph& 

các tinh thãnh phia Nam tip cn thj tnrang và xuAt nhp khu hang hoa; bão dam hoat 

dng hiu qua cüa TTXT.\ 
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2. Yêu cu: 

- TTXT là ni luân phiên giâi thiu hang hóa cüa doanh nghip Thành ph H ChI 

Minh tai  thj trithng tile, là cu ni giva doanh nghip Thành ph H ChI Minh và mng 

hrâi các nhà quân l2, nhp khu và phân pMi ti Uc. 

- Phát huy ti da hiu qua trong cong tác quãng bá san phm Vit Nam, xüc tin 

thrnmg mai. 

- Xây dung TTXT thành mt h sinh thai vOi nhiu hoat dng da dang & phong phü 

cho doanh nghip. 

II. NQI DUNG 

1. Thông tin chung v TTXT: 

a. Dja dilm: 

- TTXT t9a lac tai 1/562 Geelong Rd, Brooklyn, Thành ph Melbourne, Bang Victoria, 

Uc. 

- Din tich tng th mt bang trung tam khoàng 140 met vuông (m2). 

- Khu virc thing bay, trin lam hang hOa hin có 20 quy. Co th m rng tiiy theo 

nhu cAu cUa doanh nghip. 

b. Don vi van /iành: 

- Trung tarn Djch vi Di ngoi và Hi nghj quc t (FSC). 

- Hôi Doanh nhân Viêt Nam ti Uc (VBAA). 

c. CIzá'c náng: 

- Cung irng các djch vi: trirng bay, giâi thiu san phm, djch vii cUa Vit Nam. 

- Nghiên cfru thj triRing; dAy manh  xuAt khAu các mt hang Vit Nam sang thj trung 

tile và nguçc 1a  thông qua mng li.rOi thành vien, di tác cüa FSC và VBAA tai  tile và Vit 

Nam, ci quan dai  din thtrmg mai  cüa B Cong thuong Vit Narn tai  Uc, Ci quan Thuang 

mai Bang Victoria, Trung tam Phân phi Quc gia tile, và các h thng siêu thj Ian tai  tile. 

- T chirc str kin, hôi nghj, hOi  thào, trin lam, kt ni giao thwing và dAu tu giüa Uc 

và Vit Nam. 
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- PhM hçxp vOi các ca quan di din Vit Nam tai Uc t chirc các hoat dng ngoai giao 

kinh t, ngoii giao van hOa. 

d. Quyn 4t1 Doanh ng/z4p 1/lam gia: 

- Hang hóa tai  TTXT së drnc quãng bá thông qua các kênh: 

• Mang luOi thành viên, di tác cüa VBAA tai Uc và Via Nam 

• C quan di din thung mai  cüa B Cong thrng Via Nam tai Uc 

• Cci quan thi.rong mai  Bang Victoria 

• Trung tam Phân pMi Quc gia Uc 

• Các h thong siêu thj lan tai  Uc 

• Mng luâi di tác cüa FSC 

- Duqc quãng cáo trén gian hang online cüa Thucng vii Vit Nam ti Uc. 

- Duçyc cung cp, tu vn thông tin thj tnrang. 

- Duçrc h trç các djch vi logistics. 

- Duçic iru tiên các si,r kin, hi nghj, hi thão xüc tiên thirnng mai,  dAu tu tai  Vit 

Nam và tJc do FSC, VBAA t chirc. 

e. D6i lwçmg k/,ách /zàng/D6i Ide TTXT /urông dEn: 

- C quan thucmg rnai bang Victoria. 

- Các nhà phân ph6i tai  bang Victoria, dai  din là Hip hi các nhà phân phôi tti Uc. 

- Cong  dng Kiu bào Vit Nam tai  Uc. 

2. Ni dung trin khai 

2.1 Trirng bay, trin lam san phm: 

a. MI hang c/id dio: 

- Hoat dng xut khu hang hóa tr Via Nam sang Uc dang cO xu hixàrig gia tang 

nhanh, dc bia là trong bi cành dai  djch COVID- 19 gay ánh hi.r&ng dn thucng mai  th 

giOi. V ca cAu san phm, ben canh  sir gia tang M djnh cüa các mt hang nhi.r g và các 

san phm g, d chi, các san phm nhira, day và cap din, dt may và giày dép, thI mt 

hang tiêu dung, th?c ph.m, trái cay, nông san và thüy hâi san cUa Via Nam cüng dang 
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trng buâc tr?i thành nhtrng mt hang duçic ua chutng tti mt trong nhung thj tnrông kho 

tinh nht th giâi. 

- Dra vào nhüng thng kê va phân tIch tInh hInh xut khu cüa thj tru&ng Vit Nam 

sang Uc, FSC dánh giã va dua ra nhüng mat  hang chü dao  phü hçip vâi tInh hinh thiicmg 

mai hin  tai  cüa IiJc, cüng nhu phü hçp vâi diu kin thing bay san phm tai  TTXT. Truâc 

mt có th tap trung vào các mat  hang thu th?c phm khô, thirc phm dong hop,  may mtc, 

giày da, v.v... 

b. Logistic: 

- FSC có k hotch chi tit quy trInh tr tip nhan  san phm tai  dâu Via Nam dn giai 

doan trung bay tai TTXT và di dn xut khu s lucmg lón (dInh kern quy trinh). 

- B phn logistic cüa FSC së lo tr9n gói tir thU tc, giy t dn vic van  chuyn hang 

hóa tr Viêt Nam dn TTXT. Giai doan 1 gUi hang mu së gUi bang dung hang không, giai 

doan 2 xut khu s hxçng ló'n sê gUi bang dung bin khi cO nhu cu hoac dGn hang xuAt 

— nhp khu. 

2.2. H trq xut khu: 

a. Di tng khách hang.' 

- Doanh nghip có san phm trung bay tai  TTXT dáp Ung diiçic yeu cu cUa ben mua 

hang tai  [iJc. 

- Doath nghip không có san phm trung bay ti TTXT nhimg CO thu câu giâi thiu 

san phm và kt ni vâi cac di tãc cii th tai Uc. 

b. M1 hang cliü dio: 

- Dy mtth xut khu các san phm dang có lçi th v kha näng ctnh tranh trong 

nuOc, khu virc va th giâi nhu: Gao, cac loai nông san, thUy — hãi san, dac  san, thc phm 

kho, v.v..., dng thai tin tOi phát trin các mat  hang khãc cO tim näng xut khu nhu: 

may mac,  da giay, hang thU cong m ngh, hoa qua tuai, cà phê, tiêu, v.v... 

c. Logistic: 

- Bô phan logistic cUa FSC së lo tr9n gói tU thU titc, giy t?Y dn vic van  chuyn hang 

hóa ttr Vit Nam dn tay di tác nhp khu tti Uc. 

d. Hoqt d3ng khác: 
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- Ph6i hçip cüng các dan vj eó chuyên mon xây dimg co sâ di 1iu v các rào can kS' 

thuât, quy ehn, tiêu chuAn v chit hrçmg san phm ti các thj trung nhp khu chmnh 

nhm cung cp thông tin cho các doanh nghip và nhà san xut chü dng dáp frng thrçc các 

yeu cAu cüa thj trtthng. 

2.3. Hot dng chmnh vói các di tác tai Uc d quáng cáo TTXT và hang Vit: 

- Giyi thiu hang hóa, san phm trijc tip tti TTXT cho Trung tarn Phân phi Quc 

gia Uc 2 lnItháng. 

- Giâi thiu hang hOa, san phAm trirc tip tji TTXT cho Ca quan thiiang mai  Uc 2 

ln1tháng. 

- Giâi thiu hang hóa, san phAm trirc tip tti TTXT cho cãc dai  l, nhà ban lé cüa Uc 2 

tuânllân. 

- Ti chirc ngày hi ban hang Via Nam djnh k' hang tháng. 

- T chirc the buii kt ni theo chuyên d gitta ca quan thucing mi Uc vth các nha 

phân ph6i vã doanh nghip Vit Nam trén ca s hang qu. 

- Kt n& nhà. nhp khu Uc vâi doanh nghip Vit Nam thông qua phuang thtrc h9p 

trirc tuyën. 

2.4. PR - Marketing 

a. CI,o TTXT: 

- Thông báo rng rãi bang các hInh thirc khác nhau dn h sinh thai và các dôi tác cüa 

FSC (hip hi doanh nghip, trung tam XTTM cüa các dja phuang phIa Nam...), xu tiên 

hi.râng dn các doanh nghip xuAt nhp khu. 

- Thông qua Thuang vi Vit Nam tui Uc va các hip hi, cong dng nguYi Vit thông 

báo dn các doanh nghip kiu bào va doanh nghip Uc quan tam dn thj trixông Via Nam. 

- Xây dimg vã vn hành website song ngü cüa TTXT d dang tãi ni dung, hInh ânh 

mt hang; nhu cu xüc tin thuxmg mai  trong, ngoài nuOc; thông tin v hi nghj — hi thão, 

sir kin... (co th kt hcip vói Thuang viii Vit Nam tti Uc và ECA-Export Council of 

Australia hoc ca quanIhip hi xutt nhp khu cUa Uc có uy tin). 
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- Xut bàn Trang thông tin thj tnring (Catalogue) giâi thiu dy di thông tin v doanh 

nghip, san phm tham gia TTXT, duc cp nht djnh kS'  hang tháng và gui cho Trung tam 

Phân ph& Quéc gia Uc, Austrade, các cci si kinh doanh cüa ngu?ii Vit Nam ti Uc, v.v... 

- Theo dOi, tham gia các hi chçi, trién lam t?i  Uc d quãng bá v TTXT. 

- Chü dng t chirc các workshop và event d quãng bá cho TTXT và Doanh nghip 

tham gia. 

- Các hoat dng djnh k' ti mic 2.3. 

b. C/to Doanh nghip thu3c TTXT: 

- Th.ra thông tin cüa Doanh nghip và hang hOa, djch vi len website, trtrOc ht là cüa 

FSC, VBAA, và các hip hi thành viên; các co quan Thirang rnai tai  Uc, cac cci quan 

Thuxcing vi Vit Nam ti Uc, các nhà phân phi, v.v... 

- Lp k ho?ch cung cp djch vi quãng bá san phm trQn gOi theo yêu câu riêng cüa 

Doarth nghip (tim thj trung, mi kênh phân phi - tiêu thii, tim d& tác lien doanh — lien 

kt, dang k tham gia tnmg bay hang mu tai  các hi ch, trin lam hang hOa Uc...). 

- T ch'.rc kt ni B2B hoc B2C theo yêu cAu (tr?c tip hotc trirc tuyn). 

- Tng hcip và däng thông tin djnh kS'  v các hoat dng quãng bá trên các trang 

website d Doanh nghip nm tInh hInh và phán hi di vOi hang hóa trung bay và nhu cu 

thj tn.r?mg khi cn. 

2.5. Hoat dng khác 

- Kt n& vâi các Hip hi Doanh nghip trong h sinh thai di tác cüa FSC vri ECA 

(Export Council of Australia) hoac cci quanIhip hi xut nhp khu cüa tic có uy tin, 

vàIhotc bt k' cci quan nào ti tic theo yeu cu cña doanh nghip. 

3. Mo phông quy trinh co ban hang Vit sang trirng bay và kt ni, quãng ha ti Uc 
(so cia trang sau) 
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C
ác

 buô'c
 thucxng

 tháo 

PR 

Marketing 

"I 
Xác dnh 
p1ini chii 

Thông báo 

cho doanh 

nghip thành 

vien 

K hcip dông 

v&i FSC 

B phn 

Logistics 

chuyén hang 

sang TTXT Uc 

— ua hang len ké 
trung bay 

QUAN LY VA ViN HANH B1I FSC VA VBAA 

Website, App cüa TTXT 

Man hInh thông tin tai  TTXT 

Catalogue giói thiêu doanh 
nghiép và san phâm 

Co quaii Thirong rnai Uc 

Dai lr, Nhâ bàn lé Uc 

Ngày h5i hang VN tai TTXT 

- Kêt nÔi chuyêii dê giita Cr 
quan Thuong rnai Uc & Nhà 

, phan pMi, doanh nghiêp VN 

Kt nOi Nba xuAt khãu Uc vói 
doanh nghiép VN 

—  2 lAn/than 

—I A  2 Ian/than 

-I  2 IAn/than  

—  Hang than 

B5 phân logistics 

h trci chimg th 

xuât nhâp khâu, 

van chuvn 
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Tong licip daiih 
sách doanh 

nghiêp/sãn pliiuin 
thain gia tnrng b 

Trung tarn Phân phôi Quôc gia 
Uc 

Hang giao den 
dOi tác Uc. Két 
nôi thãnh cong 

K két hçp 
dng tliuong 

rnai vó,i dôi the 
tai Uc 

Hang tháng 

Hang than 

Cong ngh, 
trtrc quan 



III. TAI CH!NH: 

- Kinh phi hoat dng PR cho TTXT trich tCr ngun phi doanh nghip tham gia 

dong gop mi nàm (không bao gm kinh phi t chirc workshop, event hoac tham gia 

hi chçi trin lam nêu tui miic 2.3) 

- Kinh phi hoat dng PR-Marketing cho doanh nghip theo hçp dng djch vi vOi 

diu khoân và th?ii hn theo nhu cAu riêng. 

Trên day là k trin khai kêu gi doanh nghip tham gia triing bay Va xut khu 

hang hóa tii Uc thông qua Trung tam Xüc tién Thuang mi tai  Uc.. 
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