
Gia công Thực phẩm
nâng cao giá trị xuất khẩu

& mở mang thị trường hàng Việt

Lausanne, ngày 29/6/2022



Nhịp cầu Kinh doanh

Việt Nam – Thụy Sĩ

➢ thành lập tháng 01/2021, tại thành phố Lausanne

➢ Là hiệp hội kinh doanh của người Việt đầu tiên và duy nhất tại Thụy Sĩ



Nhịp cầu Kinh doanh

Việt Nam – Thụy Sĩ

➢ Kết nối giao thương và các nhu cầu khác giữa doanh nghiệp, cá nhân của hai nước

➢ Trong lĩnh vực xuất khẩu Nông sản, Thực phẩm:

+ tìm kiếm các Công nghệ tiên tiến, phù hợp từ Thụy Sĩ

+ tìm kiếm Đối tác, Nhà đầu tư tiềm năng cho Doanh nghiệp Việt Nam

+ tìm kiếm Thị trường cho hàng Việt Nam



Nhịp cầu Kinh doanh

Việt Nam – Thụy Sĩ

Để nâng cao giá trị xuất khẩu và khả năng tiếp cận, mở rộng thị trường quốc tế, ngoài

đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, 

doanh nghiệp Việt Nam cần:

I. CHẾ BIẾN SÂU

II. BAO BÌ ĐÁP ỨNG NHÀ NHẬP KHẨU, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

III. GIA CÔNG CHO NHÀ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI QUỐC TẾ



I. Phi lê cá tra Việt Nam dưới thương hiệu Pelican của MIGROS,  

chuỗi siêu thị lớn nhất của Thụy Sĩ



I. Phi lê cá tra Việt Nam dưới thương hiệu Pelican của MIGROS



I. Phi lê cá tra Việt Nam dưới thương hiệu Pelican của MIGROS



Đóng gói tại Việt Nam Tẩm ướp và đóng gói tại Ba Lan

Khối lượng tịnh:                 1,500 g 300 g (80% cá)

Giá bán:                                 17.85 CHF  (8.90 CHF)

Thường xuyên giảm giá 50%

5.30 CHF

Hiếm khi giảm giá, chỉ giảm 20% (bộ 2 hộp)

Miếng cá to, nguyên Miếng cá nhỏ

Phải chế biến thêm Chỉ cần bỏ vào lò nướng

I. Phi lê cá tra Việt Nam dưới thương hiệu Pelican của MIGROS



I. Tôm đông lạnh Việt Nam chiếm lĩnh gian hàng thủy sản

tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm ở Thụy Sĩ…



I. nhưng không có tôm Việt Nam tẩm bột hay chế biến sâu! 



II. Bao bì cần quốc tế hóa



II. Bao bì cần quốc tế hóa



II. Bao bì cần quốc tế hóa



II. Bao bì cần quốc tế hóa



II. Bao bì cần chú ý tiểu tiết



II. Bao bì cần chú ý tiểu tiết



II. Bao bì quốc tế hóa



II. Bao bì quốc tế hóa



III. Thâm nhập thị trường



III. Thâm nhập thị trường
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III. Thâm nhập thị trường


