
 

 

    Thông tin vắn tắt     

 

Một công ty Thái Lan đã có mạng lưới phân phối hàng chất lượng cao của Thái Lan 

tại Thái Lan, Trung Quốc, Lào hiện đang cần mở rộng thị trường sang Việt Nam. 

Thông tin cơ bản như sau: 

I. Các sản phẩm chính Công ty phân phối 

1. Nhóm mỹ phẩm - sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (nguyên liệu tự nhiên) 

Gồm các loại về trắng da, dưỡng da, chống nắng, phấn trang điểm, xà bông thảo 

dược, xà bông collagen, xà bông hương vị hoa-trái cây-sữa-tinh gạo, ổn định sắc tố, 

serum, lotion, đắp mặt, chống rụng tóc, dưỡng tóc, điều hoà tiết tố, dưỡng ẩm, trắng 

nhanh, collagen... 

2. Nhóm thuốc-dược phẩm: 

Dầu xoa, cao trị cảm xoa bóp giảm đau, dầu-thuốc uống chữa viêm họng, đầy hơi, 

chống muỗi, thuốc trị mụn. 

3. Thực phẩm chức năng: 

Collagen, giảm béo, trắng da, tăng cường vitamin, chất xơ. 

4. Thực phẩm-đồ uống 

Đồ Thái ăn nhanh: pad thai, canh gà hạt tiêu, cơm canh kiểu thái đóng hộp, đồ ăn 

ngọt-chè thái đóng hộp ăn nhanh, hoa quả sấy (chuối, dừa, sầu riêng, xoài, nấm, rong 

biển, mực, bơ sợi, hạt điều, nhãn..) nước uống dâu đen, dừa sữa, dầu dừa 

II. Đối tượng khách hàng 

Gia đình: đồ ăn, thảo dược, mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, thuốc. 

Nhóm khách hàng thanh niên- người đi làm: mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, thời trang, 

sản phẩm spa. 

Người già: thuốc, thảo dược, đồ ăn, đồ gia dụng. 

III. Chính sách giá: đồng giá bán tại các thị trường khác nhau: Thái Lan, Trung Quốc, 

Lào, Việt Nam 

IV. Hình thức liên kết kinh doanh: 



 

 

Đại lý bán buôn 

Thương mại điện tử (online) 

Nhượng quyền (Franchise) 

Phối hợp tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm 

*** bên Thái hỗ trợ nguồn hàng và vận chuyển logistics tới điểm cuối nhập hàng 

*** Chi tiết cụ thể liên hệ qua email thaivietconnect@gmail.com để được cung cấp 

thêm thông tin, mẫu mã sản phẩm, hình thức-điều kiện-lợi ích-trách nhiệm trong liên 

kết kinh doanh. 
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Dưới đây là tên một số thương hiệu của các nhóm sản phẩm được cung cấp 
và chứng chỉ chất lượng kèm theo 

 


