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Hệ thống bán lẻ Hapro và Tập đoàn BRG cam kết không tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm trước dịch covid 19

HỆ THỐNG BÁN LẺ BRG ĐẢM BẢO CUNG ỨNG HÀNG HÓA MÙA DỊCH

 Sau một thời gian tạm lắng, số ca nhiễm 
Covid-19 trong nước có dấu hiệu tăng lên đẩy tâm 
lý mua sắm tích trữ hàng hóa, thực phẩm của 
người dân cũng tăng theo. Tuy nhiên, việc tích trữ 
của người dân cũng chỉ diễn ra trong một thời 
gian ngắn bởi nguồn cung hàng hóa tại các siêu 
thị, cửa hàng đặc biệt là những siêu thị lớn được 
đảm bảo đầy đủ và dồi dào. Chuỗi siêu thị 
HaproMart, Hapro Food, Intimex, Seika Mart, Fuji 
Mart của Tập đoàn BRG đã chủ động đưa ra các 
chính sách bán hàng đồng hành cùng người tiêu 
dùng Thủ đô và chính quyền nhằm đảm bảo đầy 
đủ hàng hóa thiết yếu, góp phần phòng chống 
dịch Covid-19 và tham gia bình ổn tâm lý, giá cả 
trên thị trường. 

Lượng mua sắm tăng tại siêu thị nhưng NTD không còn tâm lý tích trữ hàng hóa như những ngày qua



Hapro đồng hành cùng Icheck, vnpay combat đẩy lùi covid-19

HAPRO ĐỒNG HÀNH CÙNG ICHECK, VNPAY COMBAT ĐẨY LÙI COVID-19

 Hệ thống siêu thị Hapromart, Haprofood, Intimex, Seika mart của Tập đoàn BRG 
phối hợp với Icheck & VnPay thực hiện chương trình phát miễn phí khẩu trang y tế cho 
người dân Dự kiến sẽ có 6000 khẩu trang được phát tại mỗi điểm.
Thời gian: 9h - 12h30 và 16h - 19h
 Địa điểm thực hiện:
 - Siêu thị Hapromart: C13 Hapro Thành Công ( 21/03 - 22/03/2020 )
 - Siêu thị Seika Mart: 1 Lý Nam Đế ( 23/03 - 24/03/2020 )
 - Siêu thị Intimex: Số 174 Lạc Long Quân ( 25/03 - 26/03/2020 )
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người dân Dự kiến sẽ có 6000 khẩu trang được phát tại mỗi điểm.
Thời gian: 9h - 12h30 và 16h - 19h
 Địa điểm thực hiện:
 - Siêu thị Hapromart: C13 Hapro Thành Công ( 21/03 - 22/03/2020 )
 - Siêu thị Seika Mart: 1 Lý Nam Đế ( 23/03 - 24/03/2020 )
 - Siêu thị Intimex: Số 174 Lạc Long Quân ( 25/03 - 26/03/2020 )



HAPRO ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN MÙA DỊCH

 Ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Hapro chính là đảm bảo sức 
khỏe và an toàn cho toàn bộ CBCNV và người lao động trong mùa 
dịch.
 Các biện pháp an toàn đã được triển khai đồng bộ và rộng 
khắp tại toàn bộ hệ thống Văn phòng, cửa hàng, siêu thị bán lẻ của 
Hapro ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát. Phun sát 
khuẩn thường xuyên tại Tòa nhà. Nước rửa tay, sát khuẩn được 
cung cấp đầy đủ tại mỗi tầng, mỗi Phòng ban. Lan can cầu thang 
được khử trùng thường xuyên, nút bấm thang máy thay lớp bọc 
nilon kháng khuẩn hàng ngày. Nhân viên Văn phòng, cửa hàng bán 
lẻ, siêu thị 100% sử dụng khẩu trang khi giao dịch và làm việc. Hệ 
thống siêu thị, cửa hàng được phân luồng lối đi, tránh khách hàng 
tụ tập đông tại một khu vực. Khử trùng thường xuyên máy móc và 
khu vực thu ngân,…
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Nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực thu ngân Nhân viên văn phòng 100% sử dụng khẩu trang khi giao dịch và làm việc



HỆ THỐNG BÁN LẺ BRG HỖ TRỢ KHÁCH GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

 Trước những diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, tâm lý chung của người tiêu dùng là 
tránh đến nơi đông người nhằm tự bảo vệ sức 
khỏe cho bản thân và cộng đồng. Nắm bắt được 
tâm lý này, bên cạnh đảm bảo việc mua sắm trực 
tiếp tại các chuỗi siêu thị và cửa hàng của Tập 
đoàn BRG như HaproMart, Hapro Food, Intimex, 
Seika Mart, Fuji Mart, hệ thống chuỗi siêu thị còn 
nhận đặt hàng qua điện thoại, email… và giao 
hàng miễn phí cho khách trong vòng 5km với mỗi 
đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên. Trong những 
ngày qua các hệ thống siêu thị của BRG đã thực 
hiện giao hàng miễn phí cho hàng nghìn đơn 
hàng mỗi ngày.
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hiện giao hàng miễn phí cho hàng nghìn đơn 
hàng mỗi ngày.
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 Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp và ngày càng lan rộng gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới trong 
đó có kinh tế Việt Nam. Trước những khó 
khăn thử thách trên, Hapro vẫn cố gắng đẩy 
mạnh triển khai công tác giao dịch với Thương 
vụ Việt Nam tại các nước để hỗ trợ, tìm kiếm, 
giới thiệu các nhà cung cấp, đối tác bạn hàng 
nhằm tìm nguồn hàng nhập khẩu như thịt bò, 
thịt lợn, thịt gà, cá hồi, … từ Mỹ, Nauy, Pháp, 
Nhật Bản, Tây Ban Nha,… cung cấp cho chuỗi 
bán lẻ Hapro/BRG; đồng thời kết nối mở rộng 
thị trường xuất khẩu trong tương lai.
 Ngày 3/3, lãnh đạo Hapro đã có cuộc 
gặp và trao đổi với Bà Đặng Thị Thu Hà - Đại 
sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm đại sứ tại 
Cộng hòa Côte d'Ivoire, Cộng hòa Gunie, 
Cộng hòa Guine Bissau, Cộng hòa hồi giáo 
Mô-ri-ta-na và Cộng hòa Burkina Faso để nhờ 
Đại sứ hỗ trợ giới thiệu đối tác có nhu cầu 
nhập khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm 
có thế mạnh của Tổng công ty như: gạo, hạt 
điều, hạt tiêu, hàng dược liệu, hàng thực 
phẩm chế biến, ….tới thị trường Maroc nói 
chung và các thị trường khác mà Đại sứ đang 
kiêm nhiệm nói riêng. Đồng thời, Hapro cũng 
mong Đại sứ giới thiệu các nhà cung cấp uy 
tín tại các nước bạn để Tổng công ty xây dựng 
mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nhập khẩu, 
phân phối một số hàng hóa mà nước bạn có 
thế mạnh để phân phối tại thị trường Việt Nam 
nói chung và hệ thống bán lẻ của tập đoàn 
BRG nói riêng.
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BRG nói riêng.

Tổng Giám Đốc Vũ Thanh Sơn tặng quà lưu niệm Bà Đặng Thị Thu Hà - Đại sứ Việt Nam tại Maroc

Tổng Giám Đốc Vũ Thanh Sơn tiếp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Maroc
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 Ngày 5/3, Hapro đã tiếp đoàn Hội đồng thủy sản Nauy chuyên cung cấp mặt hàng cá hồi (chủ yếu) và 1 số 
mặt hàng thủy hải sản khác của Nauy như: cá saba, cua hoàng đế, cá thu…. để trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa 
hai bên trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi thông tin liên quan đến nhu cầu mặt hàng cá hồi tại hệ thống siêu thị, 
số lượng hàng cho đơn hàng thử, các tiêu chuẩn kỹ thuật, đóng gói, các chương trình khuyến mại, quảng bá sản 
phẩm thường triển khai khi giới thiệu mặt hàng này để có thể triển khai thực hiện trong thời gian tới.
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Lãnh đạo Hapro tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng thủy sản Nauy 


