GIỚI THIỆU SÀN TMĐT
VIỆT NAM – NHẬT BẢN
Ban Quản lý Sàn
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Giới thiệu chung
• Mô hình:
– B2B
– Thông tin hỗ trợ

• Nằm trong mạng lưới sàn TMĐT của VCCI
–
–
–
–

Sàn TMĐT quốc tế: www.vnemart.com.vn
Sàn TMĐT Việt Trung: www.vinachina.com
Sàn TMĐT Việt Phi: www.vinafrica.com
Sàn TMĐT Việt Hàn: www.vnkrlink.com

Giới thiệu chung
• Hệ thống ngành hàng
– 30 ngành hàng chính
– 400 ngành hàng nhánh
– Các ngành hàng sôi động: máy tính điện tử, thủ
công mỹ nghệ, dệt may, nông sản, da giầy, thủy sản

• Hệ thống thông tin
–
–
–
–

Thông tin Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nhật
Hồ sơ thị trường Nhật Bản
Hồ sơ thị trường Việt Nam
Thông tin giao thương

Chức năng cho thành viên
• Đăng các chào hàng mua bán, hợp tác, đầu tư
• Tạo dựng website riêng dưới dạng gian hàng và
cập nhật thông tin thường xuyên
• Tìm kiếm sản phẩm, đối tác và các nhu cầu mua
bán ở nhiều thị trường khác nhau
• Sử dụng các dịch vụ gia tăng của Sàn như hỗ
trợ quảng bá quốc tế, xác thực thành viên, hỗ
trợ triển khai TMĐT trọn gói
• Đăng thông tin tìm kiếm đối tác (Seek partners)

Lợi ích cho thành viên
• Một môi trường đông đảo các doanh nghiệp trên thế
giới
• Tạo dựng không gian riêng để quảng bá sản phẩm và
doanh nghiệp đến các thành viên khác
• Đăng tải các chào hàng theo nhu cầu doanh nghiệp để
tiếp cận nguồn cung hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu
• Tìm kiếm đối tác và mặt hàng theo nhu cầu doanh
nghiệp
• Được hỗ trợ thông tin về thị trường, về kiến thức giao
thương
• Được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT

Các loại thành viên
•
•
•
•

Thành viên Basic
Thành viên Pro
Thành viên Gold
Cách thức đăng ký

Khai thác thị trường Nhật Bản
• Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản: Jetro
Japan external trade organization
– Địa chỉ: www.jetro.go.jp
– Hướng dẫn đầu tư vào Nhật Bản, Cơ hội giao
thương, Thông tin thị trường, Các thống kê và khảo
sát thị trường.
– Business Matching Database

Khai thác thị trường Nhật Bản
• Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản:
Japan Chamber of Commerce and Industry
– Địa chỉ: http://www.jcci.or.jp/home-e.html
– Các hoạt động quốc tế, trong nước
– Các cơ hội giao thương

Khai thác thị trường Nhật Bản
• Danh bạ điện thoại Nhật Bản: iTown Page
– Địa chỉ: http://english.itp.ne.jp/
– Thông tin chung về Nhật Bản, cuộc sống, hướng
dẫn lưu trú ở Nhật, Danh bạ điện thoại
– Danh bạ các công ty phân loại theo ngành nghề

Khai thác thị trường Nhật Bản
• Sở giao dịch hàng hóa Tokyo: TOCOM
Tokyo Commodity Exchange
– Địa chỉ: www.tocom.or.jp
– Các mặt hàng giao dịch: Vàng, Bạc, Platinum,
Nhôm, Xăng, Dầu thô, Cao su.
– Các mặt hàng dễ biến động trong một xã hội.
Thường hợp đồng tương lai, để bảo vệ người bán
khi giá giảm và bảo vệ người mua khi giá tăng
– Giúp nắm tình hình giá cả, thị trường
– Liên kết sang các Sở giao dịch khác

Khai thác thị trường Nhật Bản
• Các Sàn TMĐT B2B trên thế giới
– www.alibaba.com
– www.ec21.com

