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AEON VIỆT NAM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀO CHUỖI CUNG ỨNG VÀ 

HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN XUẤT KHẨU 

Sáng ngày 22/07/2020, tại TP.HCM, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt 

Nam) đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh (ITPC) và Công ty TNHH AEON TOPVALU Việt Nam (AEON TOPVALU Việt 

Nam), tổ chức Hội thảo "Định hướng sản phẩm xuất khẩu và Chuỗi chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam thông qua hệ thống siêu thị AEON – nhãn hàng AEON 

TOPVALU trong mùa dịch COVID-19". 

Hội thảo vinh dự đón tiếp sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Tín – Giám đốc ITPC, ông 

Nishitohge Yasuo – Tổng Giám Đốc AEON Việt Nam , ông Shiotani Yuichiro – Tổng Giám 

Đốc AEON TOPVALU Việt Nam cùng hơn 200 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Đây là chương trình thường niên từ 2017 đến nay nằm trong chuỗi các hoạt động kết nối 

cung cầu được phối hợp thực hiện bởi ITPC, AEON Việt Nam và AEON TOPVALU Việt 

Nam; nhằm hỗ trợ nhà cung cấp Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt các tiêu chuẩn 

của AEON, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước thông qua hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp 

và Siêu thị của AEON Việt Nam và hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Hữu Tín – Giám đốc ITPC cho biết, đây là năm 

thứ ba liên tiếp ITPC phối hợp cùng với AEON Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm thông tin tới 

cộng đồng doanh nghiệp những kiến thức về nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Nhật Bản; quy 

trình lựa chọn nhà sản xuất cho nhãn hàng AEON TOPVALU; các tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa 

hàng vào hệ thống siêu thị AEON; ứng dụng công nghệ mới trong đóng gói, bảo quản và giữ 

độ tươi nguyên chất của mặt hàng nông sản, trái cây trong chế biến… nhằm giúp các doanh 

nghiệp có sự chuẩn bị tốt cho bước đầu thâm nhập thị trường Nhật Bản thông qua hệ thống 

Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị của AEON. 
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Ông Nishitohge Yasuo – Tổng Giám Đốc AEON Việt Nam phát biểu tại hội thảo sáng 22/07 

Tại hội thảo, Ông Nishitohge Yasuo, Tổng Giám Đốc AEON Việt Nam cho biết: “Năm 

2019, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt thông qua hệ thống AEON đạt khoảng 381 triệu 

USD, trong đó hàng may mặc chiếm 75%. Hiện tại, AEON Việt Nam đã khai trương 03 Trung 

tâm Mua sắm và 02 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị trên toàn quốc; làm việc với hơn 

2.500 đối tác, cung ứng đa dạng sản phẩm cho nhiều nhóm hàng như: may mặc, thực phẩm – 

nhu yếu phẩm hàng ngày, điện máy, điện tử, gia dụng, nội thất, đồ mẹ và bé, chăm sóc sức 

khỏe, v.v Trong đó, sản phẩm trong nước chiếm hơn 80%”.  

Với những kinh nghiệm và bí quyết kinh doanh có được tại thị trường Nhật Bản và khu 

vực, AEON Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh mới, nhằm 

đóng góp cho quá trình hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam thông qua 03 chiến lược chính: 

xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu quản lý hàng 

hóa – kho bãi và đẩy mạnh kế hoạch phát triển sản phẩm chất lượng cao, nâng cao hiệu quả 

chuỗi cung ứng. Song song đó, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các Trung tâm 

Mua sắm mới, hướng đến mục tiêu tạo dựng những khu dân cư đô thị mới, góp phần phát triển 

hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Bằng việc luôn theo đuổi và cam kết sứ mệnh “nâng cao 

phong cách sống hàng ngày cho khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa 

phương”, AEON Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. 

Theo bà Nguyễn Thị Duy Xuân – Trưởng bộ phận quản lý nhà cung cấp của AEON Việt 

Nam chia sẻ: “Các nhà cung cấp cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, để có 

thể đưa hàng vào hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị của AEON Việt Nam,” 
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Đại diện ITPC, AEON Việt Nam và AEON TOPVALU Việt Nam trả lời doanh nghiệp trong 

phần tọa đàm 

Bên cạnh các buổi hội thảo, AEON Việt Nam còn phối hợp với Bộ Công Thương và Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố để tăng cường tổ chức các chương trình kết nối cung cầu, 

các hội chợ, triển lãm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước. Tại hệ thống Trung tâm Bách hóa 

tổng hợp và Siêu thị trên cả nước, AEON Việt Nam luôn chú trọng trưng bày sản phẩm Việt 

Nam tại các vị trí thuận lợi, dễ tìm và bắt mắt để thu hút và giới thiệu các nhóm sản phẩm này 

đến khách hàng. 

 

Các mặt hàng Việt Nam được bày bán trong hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu 

thị của AEON Việt Nam chiếm hơn 80% 
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Đặc biệt nhằm chung tay kích cầu tiêu dùng trong nước, AEON Việt Nam đã và đang triển 

khai nhiều chương trình khuyến mãi, nhằm góp phần vào mục đích kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giải quyết hàng tồn kho để 

nhanh chóng bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Trước 

đó, vào đầu tháng 02, AEON Việt Nam đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 18 tấn thanh long và hơn 58 tấn 

dưa hấu chỉ trong vòng 4-5 ngày, thông qua hệ thống 05 Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu 

thị tại TPHCM và Hà Nội. 

 

AEON Việt Nam triển khai các chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong nước tại hệ thống 

Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị 

Trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa AEON Việt Nam và ITPC để hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam, tháng 08 tới đây, 2 bên sẽ tổ chức Tuần lễ triển lãm sản phẩm doanh nghiệp 

Việt tại sảnh SC4, Trung tâm mua sắm AEON – Tân Phú Celadon, từ ngày 19/08 – 23/08 và 

Hội nghị kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi siêu thị AEON năm 2020 vào ngày 20/08, 

cũng tại AEON Tân Phú Celadon./. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ  

Công ty TNHH AEON Việt Nam  

Phòng Truyền thông & Trách nhiệm xã hội 

Địa chỉ: Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  

Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn  

Điện thoại: (033) 217 9797 

 


