
PHIẾU KHẢO SÁT 

 
Chương trình hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ bán sản phẩm và dịch vụ giá gốc, quảng bá thương hiệu, tư 

vấn hàng đổi hàng. 

Doanh nghiệp tham gia sự kiện này được hưởng quyền lợi quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông được tài trợ 

bởi nhiều cơ quan báo chí và hiệp hội doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia được đăng tải một trang quảng bá thương 

hiệu, sản phẩm trên www.vietnamnay.com, miễn phí sử dụng gian hàng trên www.sieuthihangdoihang.com và 

www.hangdoihang.vietnamnay.com.  

 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THAM DỰ  
I  THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP: 

  

Tên Công ty  ............................................................  

Địa chỉ          ........................................................... 

Mã số thuế    ........................................................... 

Điện thoại    ........................................................... 

Website         ........................................................... 

 

 

II    THÔNG TIN VỀ NHU CẦU TRAO ĐỔI HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP: 

1 Hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp là gì? (Doanh nghiệp nêu rõ nguồn gốc, tiêu chuẩn của sản 

phẩm) 

 Thống kê danh sách hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp : 

STT Loại Hàng hóa / Dịch vụ Số lượng Giá gốc/Giá đề 

nghị trao đổi  

Ghi chú 

1 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

   

2 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

   

3 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

   

 

2 Kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp đang triển khai như thế nào ?   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác bán hàng (sản phẩm, dịch vụ) với TTV không? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 Doanh nghiệp có chấp thuận bán hàng qua hình thức hàng đổi hàng không ?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Doanh nghiệp có nhu cầu quà tặng cho người lao động qua trao đổi sản phẩm, dịch vụ với các doanh nghiệp khác 

không? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 Doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm trên hệ thống: báo điện tử, báo nói, báo hình, báo viết với giá hỗ trợ?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 Doanh nghiệp có nhu cầu trao đổi hàng hoá của doanh nghiệp thông qua hình thức nào ? ( website, thương mại điện tử, 

người trao đổi trực tiếp)  ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tên người đăng ký      ............................................................. 

Chức danh                  ……………………………………….. 

Điện Thoại                  ............................................................ 

Email                           .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vietnamnay.com/
http://www.sieuthihangdoihang.com/
http://www.hangdoihang.vietnamnay.com/


 
  

 

8 Doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống truyền thông của chiến dịch không?  (trên VTC, 

AVG, bảng led Hồ Gươm, sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, LifeTV…)  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9 Nếu có thể trao đổi sản phẩm của mình lấy các hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp muốn trao 

đổi lấy hàng hóa, dịch vụ gì? (ô tô , xe máy , máy tính…) 

 Thống kê danh sách hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp muốn trao đổi : 

STT Loại Hàng hóa / Dịch vụ Số lượng Thời gian sử 

dụng  

Ghi chú 

(vận chuyển, 

chất lượng, …) 

1 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

   

2 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

   

 

11 Thông tin người kết nối và người hỗ trợ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    

CHỦ DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

(*): Doanh nghiệp có thể chuyển bản đăng ký(nhưng không quá 4 trang)  theo địa chỉ số 57/97 Nguyễn Chí Thanh, Đống 

Đa, Hà Nội; hoặc qua email: thaiha@cstd.vn 

----------- 

Ban tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp: 

Trực tiếp:                                                                                       

1. Ông Nguyễn Thanh Bình : 0942.718.333    Email: binhnguyenhdh@gmail.com   

2. Ông Nguyễn Mạnh Tùng : 0978689986      Email: manhtung_kts@yahoo.com   

3. Bà Lê Thị Lan Anh  : 0913385455      Email: lananh@lienminh.org               

4. Bà Nguyễn Cẩm Nang  : 0936.388.735    Email: camnang.link@gmail.com 

Trưc tuyến :  

6. Ông Kiều Tiến Anh  : 0983071974      Email: anhkt@vietnamnay.com    

7. Ông Vũ Ngọc Sơn    : 0988.888.873     Email: sonhlvn@gmail.com 

8. Bà Nguyễn Lan  : 0903.249.595    Email: nguyenlan@vietnamnay.com 

 

 

mailto:binhnguyenhdh@gmail.com
mailto:manhtung_kts@yahoo.com
mailto:lananh@lienminh.org
mailto:anhkt@vietnamnay.com
mailto:nguyenlan@vietnamnay.com

