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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Thuê tư vấn chiến lược marketing các sản phẩm( Mật ong, tinh dầu, túi 
hoa oải hương, sáp ong, phấn hoa) 

I. GIỚI THIỆU 

Hợp tác xã QuỳnhNhai Travel cần thuê chuyên gia tư vấn chiến lược 
marketing cho các sản phẩm từ ong ( Mậtong, sáp ong, phấn hoa). 

II. MỤC TIÊU 

Các chiến lược quảng cáo hiệu quả, phù hợp và chi phí thấp. 

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU 

Thời gian 
thực hiện 

Nội dung công việc Yêu cầu 

Tháng 01 
năm 2021 

- Xây dựng một chiến lược Marketing rõ 
ràng cho ngắn hạn và trung hạn. 

- Duy trì và cải thiện mối quan  hệ giữa 
khách hàng  hiện tại. 

- Đề xuất các hướng tiếp cận và mở rộng 
đối tác, khách hàng mới. 

- Chiến lược sản phẩm có tính cạnh tranh. 

- Tạo sự khác biệt cho thương hiệu. 

- Tư vấn chiến 
lược, có kinh 
nghiệm  trong 
marketing. Tốt 
nghiệp cử nhân 
về các chuyên 
ngành kinh tế, 
quản trị kinh 
doanh. 

 

IV.PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 



Sau khi ký hợp đồng, chuyên gia sẽ thống nhất với chủ dự án về các kế 
hoạch hoạt động liên quan đến công việc và kết quả công việc.  

Bước 1: Nhậnxétđánhgiá nhữnghoạt động Marketing của HTX từ khi 
thành lập đến nay, đưa ra hướng khắc phục cũng như kế hoạch Marketing 
trong thời gian tới của.  

Bước 2: Xác định hướng đi và chiến lược Marketing lâu dài.  

Bước 3: Có kế hoạch hoạt động cụ thể của chiến lược Marketing trong 
ngắn và trung hạn.  

V. YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Đơn vị/cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên, gửi 
hồ sơ tới 2 địa chỉ email sau: lavanphongdulich@gmail.com và cred.@cred.org.vn  

Bộ hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 

Mô tả năng lực, kinh nghiệm của công ty/cá nhân.  

Đề xuất chi phí thực hiện dịch vụ. 

 

 

 

 


