Nhm tip tc h tr doanh nghip trên a bàn thành ph à Nng ng dng thng mi in t (TMT) trong hot ng sn
xut kinh doanh, tip cn vi các gii pháp tiên tin nâng cao hiu qu qun lý, kinh doanh, phát trin m rng th
trng, khng nh v th sn phm thng hiu ca doanh nghip trong thi k t nc hi nhp sâu vào nn kinh t quc t;
trong nm 2018, S Công Thng s trin khai các chng trình h tr sau:
1. H tr doanh nghip xut khu à Nng tham gia sàn giao dch thng mi in t uy tín.
a) Ni dung chính
- H tr thit k, to lp gian hàng trên sàn TMT trong và ngoài nc và qung bá trc tuyn 01 nm cho 06
doanh nghip trên a bàn thành ph à Nng.
b) i tng tham gia
- c thành lp theo pháp lut Vit Nam, ang hot ng và có tr s ti thành ph à Nng.
- Doanh nghip có sn phm có kh nng xut khu; có kh nng v thng mi quc t;
- Có nhn thc cao và sn sàng u t cho TMT; - u tiên các n v ã có website TMT. c) Quyn li và ngha v
- Các doanh nghip tham gia c h tr ng ký gói dch v thành viên c bn GSB (Gold Supplier Basic) ca
Alibaba.com, gói dch v thành viên trên sàn TMT sendo.vn, Lazada.vn và các dch v gia tng khác
trong vòng 1 nm vi trn gói giá tr: 54,8 triu ng/doanh nghip.
Trong ó:
- Ngun NSNN h tr (Chng trình phát trin thng mi in t quc gia nm 2018): 38,3 tr.ng;
- Doanh nghip tham gia óng góp: 16,5 tr.ng.
2. H tr xây dng gii pháp h tr qun lý d liu cho doanh nghip thng mi in t thành ph à Nng
a) Ni dung chính
- H tr thit k, xây dng phn mm qun lý d liu khách hàng ca doanh nghip (10 n v);
b) i tng tham gia
- c thành lp theo pháp lut Vit Nam, ang hot ng và có tr s ti thành ph à Nng.
- u tiên các n v ã có website TMT.
- Có nhân s h tr và xúc tin xây dng d liu, qun lý phn mm.
c) Quyn li và ngha v
- Thông qua phn mm doanh nghip s xây dng , phát trin mi quan h cá nhân vi tng khách hàng, qun
lý quan h khách hàng (qun lý thông tin , các giao dch , hp ng…); chm sóc khách hàng hiu qu ; xây
dn g thng hiu doanh nghip, nh hng thng hiu trong tâm trí khách hàng;
- Xây dng các chin dch marketing tng : Email marketing, SMS marketing chuyên nghip; tng sliên kt
gia các phòng ban; tng hiu qu lao ng ca nhân viên, rút ngn thi gian kí kt hp ng…
- c h tr thit k, xây dng phn mm phù hp vi nhu cu ca doanh nghip, trn gói giá tr: 30 tr.ng/gói.
Trong ó:

- Ngun NSNN h tr (Chng trình phát trin thng mi in t quc gia nm 2018): 21 tr.ng;
- Vn i ng: 9 tr.ng.
3. H tr xây dng gii pháp gii pháp qun lý bán hàng thông minh cho các nhà bán l trên a bàn à Nng
a) Ni dung chính
- H tr trang b phn mm qun lý bán hàng cho 112 ca hàng bán l trên a bàn thành ph à Nng thuc các
ngành hàng: thi trang, tp hóa, m phm, in thoi – in máy, siêu th mini, nông sn – thc phm, vt liu xây
dn g , nhà thuc, sách – vn phòng phm, xe & linh kin, quà tng lu nim, bar – Café - nhà hàng...
b) i tng tham gia - c thành lp theo pháp lut Vit Nam, ang hot ng và có tr s ti thành ph à Nng.
- Có nhân s h tr và xúc tin xây dng d liu, qun lý phn mm.
c) Quyn li và ngha v
- Trang b phn mm qun lý bán hàng giúp ngi kinh doanh t hiu sut cao hn, gim tht thoát và nâng cao
nng lc cnh tranh. Hin i hóa công c bán hàng giúp ci thin cht lng dch v, thúc y phát trin ngành kinh
doanh bán l.
- c h tr thit k, cài t phn mm phù hp vi nhu cu ca doanh nghip, trn gói giá tr: 4.465.000 ng/n v.
Trong ó:
- Ngun NSNN h tr (Chng trình phát trin thng mi in t quc gia nm 2018): 3.125.000 ng;
- Vn i ng: 1.340.000 ng.
S Công Thng ngh Quý n v gii thiu, cung cp thông tin v Chng trình n các doanh nghip, n v c bit, ng
ký tham gia. Danh sách xut/phiu ng ký tham gia (theo mu ính kèm) gi v S Công Thng, S s xem xét
và chn lc các doanh nghip h tr phù hp vi tiêu chí và ngun kinh phí c giao.
Mi thông tin xin liên h: Phòng Qun lý Thng mi - S Công Thng; a ch: Tng 19 - Toà nhà Trung tâm
Hành chính, s 24 Trn Phú, thành ph à Nng, T: 0236.3822525 (gp a.Quân); Fax: 0236.3889540,
emai: qltmsct@danang.gov.vn./.

