
THỊ TRƯỜNG BẮC ÂU VÀ LATVIA

vietnordic .com

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN

THỊ TRƯỜNG
NÔNG SẢN

Tổng quan thị trường

Tiềm năng thị trường

Xu hướng thị trường

Thị trường nông sản

BẮC ÂU

Hỗ trợ của Thương vụ



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG



Thị trường nhỏ

Địa lý xa xôi

Người dân có mức thu nhập cao

Kim ngạch nhập khẩu ấn tượng, ổn định



Nhu cầu thị trường nông sản



Nhu cầu nhập khẩu

RAU CỦ QUẢ (HS07, 08) 
4,8 TỶ USD

TRÀ, CÀ PHÊ, GIA VỊ (HS09) 
1,2 TỶ USD

NGŨ CỐC (HS10):
503 TRIỆU USD



Nhập khẩu từ Việt Nam
Rau củ quả (HS07, 08): 
24,2 triệu USD, trong đó hạt điều 21,7 triệu

Trà, cà phê, gia vị (HS09): 
12 triệu USD, trong đó cà phê 7,2 triệu USD, hạt tiêu 4 triệu
USD

Ngũ cốc (HS10): 
5,5 triệu USD, trong đó toàn bộ là gạo



Tiềm năng thị 
trường
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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG



Bảo vệ môi trường

Kinh tế tuần hoàn

Sản xuất bền vững

Trách nhiệm xã hội

Thương mại công bằng



Sản phẩm có lợi cho sức khỏe

Sản phẩm an toàn

Sản phẩm hữu cơ

Sản phẩm mới lạ, đặc sản vùng
miền

Sản phẩm tiện lợi



HỖ TRỢ CỦA 
THƯƠNG VỤ



Kênh thông
tin tương tác
với các doanh
nghiệp

- Website tiếng Việt: cung cấp thông tin thị 
trường các nước Bắc Âu, các qui định thị 
trường, cơ sở dữ liệu 3.000 doanh nghiệp 
nhập khẩu Bắc Âu, các thông tin doanh 
nghiệp Bắc Âu tìm kiếm nhà cung cấp Việt 
Nam tại https://vietnordic.com/

- Website tiếng Anh: hỗ trợ doanh nghiệp 
Việt Nam quảng bá sản phẩm miễn phí đến 
các doanh nghiệp Bắc Âu tại 
https://en.vietnordic.com/

- Facebook và bản tin hàng tháng tương tác 
trực tiếp với các doanh nghiệp 
https://www.facebook.com/Nordicmarkets

https://vietnordic.com/
https://en.vietnordic.com/
https://www.facebook.com/Nordicmarkets


Một số nghiên cứu về thị trường

Cơ sở dữ liệu 
doanh nghiệp 

Bắc Âu

Quy định thị 
trường cơ bản 
của các nước 

Bắc Âu

Những điều cần 
biết về thị trường 

Thụy Điển

Những điều cần 
biết về thị trường 

Đan Mạch

Những điều cần 
biết về thị trường 

Na Uy

Những điều cần 
biết về thị trường 

Phần Lan

Những điều cần 
biết về thị trường 

Iceland

Những điều cần 
biết về thị trường 

Latvia

https://vietnordic.com/doanh-nghiep/
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/NE/index.ht
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/swedishmarket/book.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/DenmarkMarket/book.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/Finland/index.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/eBooks/Latvia/Latvia.html


Một số ấn
phẩm về
nông sản
thực phẩm

Một số qui định 
nhập khẩu hàng 

nông sản, thực phẩm 
của khu vực Bắc Âu

Thị trường rau quả 
tươi Bắc Âu

Thị trường cà phê 
Bắc Âu

Thị trường thực 
phẩm hữu cơ Bắc Âu

Thị trường gạo Bắc 
Âu

Thị trường thủy sản 
Bắc Âu

https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/NEFood/NEFood.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/NEFruit/
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/NECoffee/NECoffee.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/eBooks/NEOrganicFood2021/NEOrganicFood.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/Rice1/rice.html
https://vietnordic.com/wp-content/uploads/books/Thuysan/thuysan.html


vietnordic .com

find us at


