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HỆ THỐNG BÁN LẺ BRG
HỖ TRỢ NÔNG DÂN TIÊU THỤ DƯA HẤU

Người dân ủng hộ chương trình tiêu thụ dưa hấu hỗ trợ nông dân

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu tại HaproMart C13 Thành Công

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona (Covid-19) lan rộng
khiến một số mặt hàng nông sản, trong đó có sản phẩm dưa hấu
đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ. Trước tình hình
đó, hệ thống bán lẻ Hapro BRG đã triển khai chương trình hỗ trợ
nông dân tiêu thụ dưa hấu tại 24 siêu thị, cửa hàng tiện ích tập
trung tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 7/2 với giá 6.900 đồng/kg và
được kéo dài liên tục đến khi hàng hóa, nông sản của bà con dần
đi vào ổn định.

HAPRO THAM DỰ HỘI CHỢ GULFOOD DUBAI NĂM 2020

Giao dịch với khách hàng tại Hội chợ Gulfood Dubai năm 2020

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế
của nhiều nước, trong đó có Việt Nam; bên cạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ một
số mặt hàng nông sản đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra tại hệ thống siêu thị Hapromart,
Hapro còn tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tham dự các hội chợ quốc tế lớn, trong
đó có hội chợ Gulfood Dubai 2020 để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Đại sứ VN tai UAE và thứ trưởng bộ NNPTT NT Trần Thanh Nam thăm gian hàng Hapro tại hội chợ

Hội chợ Gulfood Dubai 2020 diễn ra từ ngày 16/2 đến 20/2/2020 tại Trung tâm Triển lãm
DWTC, TP Dubai – UAE. Đây là hội chợ nằm trong top đầu các Hội chợ chuyên ngành thực
phẩm, nông sản trên thế giới, có diện tích trưng bày trên 300.000m2 với sự tham gia của
5.000 doanh nghiệp, tổ chức đến từ hơn 200 nước, thu hút gần 100.000 lượt khách đến
giao dịch và thăm quan. Tham dự Gulfood Dubai 2020, Hapro mang đến các mặt hàng
xuất khẩu truyền thống của Công ty như gạo, hạt tiêu, hạt điều, quế, cơm dừa, các mặt
hàng gia vị, trái cây sấy khô,… Hapro coi việc tham gia hội chợ là một cơ hội tốt để tiếp tục
quảng bá sản phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam, tìm kiếm kết nối và mở rộng giao
dịch với các khách hàng trên toàn thế giới.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC

Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn tiếp đoàn Đại sứ Chile

Ngày 4/2/2020, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Vượng và Chi nhánh
XNK phía Bắc, Ban Đối ngoại &MKT đã tiếp và làm việc với đoàn Công ty
Trade Unity và Voschanya – Belarus để trao đổi về quá trình hợp tác giữa
các bên trong thời gian vừa qua cũng như các cơ hội hợp tác trong thời gian
tới. Đây là khách hàng truyền thống và còn nhiều tiềm năng của Hapro.

Tham tán thương mại ĐSQ Belarus tại VN chứng kiến
ký Biên bản hợp tác giữa Hapro với Công ty Trade Unity - Belarus HAPRO

Ngày 11/2/2020, Tổng giám đốc Vũ Thanh Sơn cùng các đơn vị XNK
của Hapro đã tiếp và làm việc với Đại sứ Chile tại Việt Nam – Ông Jaime
Chomali. Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu lĩnh vực kinh doanh của
Hapro, tìm hiểu các cơ hội hợp tác giữa Hapro và các doanh nghiệp Chile
trong lĩnh vực: Xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm, hàng thủ công
mỹ nghệ…; Nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Chile như rượu vang,
dầu ô liu, các loại hàng tiêu dùng khác… để phân phối tại thị trường Việt
Nam.

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TỪ THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HAPRO
NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020
Ngày 14/01/2020 (tức ngày 20 Tháng Chạp), Quỹ Từ thiện
và Phát triển cộng đồng cùng những nhà hảo tâm đã tổ chức thăm
hỏi và trao tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm
nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đến
thăm các con nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, Đoàn thiện nguyện
đã trao tặng 100 kg Gạo Hapro Đồng Tháp, 48 chai dầu ăn, 04
thùng bánh kẹo, 1000 quần áo cùng 12 triệu đồng tiền mặt và 01
chiếc ti vi góp phần trang trải cơ sở vật chất của nhà trường và
sinh hoạt hàng ngày của các con.

Trao tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội

Trong nhiều năm qua, Quỹ Từ thiện và Phát triển cộng đồng
đã luôn đồng hành cùng Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong
công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, đặc biệt tại các
chương trình Chợ Tết Hapro, Quỹ đã dành một số suất học bổng
tặng cho các cháu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa
phương tổ chức Chợ Tết. Ngày 16/01/2020, trong buổi lễ khai mạc
Chợ Tết Hapro – Xuân Canh Tý 2020 tại Huyện Ứng Hòa, Quỹ Từ
thiện & Phát triển cộng đồng đã trao tặng các suất học bổng này
cho các em học sinh vượt khó tại Huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Trao tặng quà trong buổi lễ khai mạc Chợ tết Hapro - Xuân Canh Tý 2020 tại Huyện Ứng Hòa

