
 
Dự án SUSFORM-NOW đã hỗ trợ người dân ở các bản đang thực hiện hoạt động thử nghiệm tham gia hội chợ do thành phố 
Điện Biên Phủ tổ chức tại Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Điện Biên từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Sự tham gia vào hội chợ này 
nhằm: 

ￚ Tìm hiểu về sự quan tâm của người dân Điện Biên Phủ đối với các sản phẩm do người dân bản sản xuất ra;  

ￚ Giới thiệu các hoạt động của dự án SUSFORM-NOW;  
ￚ Trưng bày các sản phẩm mẫu để tìm hiểu ý kiến và đánh giá của khách hàng. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

SUSFORM-NOW (LDC) Bản tin số 24: Tham gia hội chợ Điện Biên Phủ 

Trưng bày và bán 
các sản phẩm địa 
phương tại gian 
hàng của 
SUSFORM-NOW 

Góc trưng bày các 
sản phẩm sắp 
được bán ra thị 
trường nhằm tìm 
hiểu đánh giá của 
khách hàng 

Nhãn mới được thiết 
kế cho sản phẩm 
rượu. Việc sử dụng 
nhãn hiệu giúp tạo 
thương hiệu cho các 
sản phẩm sản xuất ra 
từ địa phương.  

Một người dân 
đang giới thiệu các 
hoạt động của dự 
án cho khách tham 
quan 



 Ngày 18/05/2012 (Code 2.8) 
Điện thoại Văn phòng Dự án: 0230-8500-868 
Email: SUSFORM.NOW.LDC@gmail.com 

 

Một người dân đã nói với cán bộ của Dự án rằng hội chợ đã cho anh ấy cơ hội tốt để tìm hiểu về thị hiếu của khách hàng. 
Anh ấy cũng đã nhận thấy rằng chất lượng của các sản phẩm phải được nâng cao để thu hút được nhiều người tiêu dùng. Qua 
sự tham gia hội chợ, những người dân cũng đã học được cách quản lý doanh thu khi bán nhiều loại sản phẩm khác nhau bằng 
cách gắn‘thẻ theo dõi doanh thu’ vào từng sản phẩm. Thẻ theo dõi doanh thu ghi rõ: (1) tên của sản phẩm; (2) trọng 

lượng/kích thước; (3) người sản xuất (thôn/bản); (4) giá bán. Khi một sản phản phẩm đó được bán cho khách hàng, thẻ theo 
dõi doanh thu của nó được gỡ ra và đặt vào một chiếc hộp. Kết thúc ngày bán hàng, người dân tổng hợp và ghi thông tin về 
kết quả bán hàng vào ‘sổ theo dõi kết quả bán hàng’.  

	

	

	

	

	

	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
Có cả đàn ông và phụ nữ ở chín thôn bản tham gia sự kiện này. Sự tham gia của phụ nữ vào các 
hoạt động cải thiện sinh kế sẽ là chìa khoá cho sự thành công. 


