HỒ SƠ NĂNG LỰC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & BÁN LẺ BT

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BT GROUP
Lịch sử 15 năm phát triển
Là đối tác tin cậy trong ngành phân phối, bán lẻ hàng tiêu dùng

2003: Thành lập Công ty TNHH và mở
rộng kinh doanh phân phối bỉm thương
hiệu Nhật Bản và hóa phẩm của Thái
Lan tại thị trường miền Bắc Việt Nam (từ
Đà Nẵng trở ra miền Bắc) với đội ngũ
khoảng 100 nhân viên. Công ty liên tục
nỗ lực để xây dựng mạng lưới phân
phối và chiếm lĩnh thị phần toàn miền
Bắc trong một thời gian ngắn.

2015

2003

2016: Khai trương
siêu thị Nhật đầu
tiên mang thương
hiệu Letee Mart.

2018 - Nay

2016
2015: Chuyển đổi thành Công ty
Cổ phần Đầu tư & Bán lẻ BT. Đánh
dấu bước đột phá trong kinh
doanh khi cho ra đời liên doanh
BTCOM với Tổng công ty bưu điện
Việt Nam khai thác thị trường
nông thôn qua 8000 bưu điện văn
hóa xã.

2018: Tái cấu trúc và chuyển
hướng kinh doanh. Kết hợp với
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông
dân để triển khai bán hàng.
Thành lập công ty Công nghệ
cao Dogo nhắm phát triển các
ứng dụng công nghệ.

TỔNG QUAN BT GROUP

Tổng quan
Thành lập năm 2003, với trụ sở làm việc tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và bán
lẻ BT tập trung vào lĩnh vực kinh doanh phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng tại Việt
Nam.
Chuyển đổi sang Công ty cổ phần năm 2015, thành lập liên doanh BTCOM với Tổng
công ty bưu điện Việt Nam.
Khai trương chuỗi siêu thị Nhật Letee Mart và nhập khẩu BT Store vào 2016
Tính đến cuối năm 2017, Kênh phân phối của BT có mạng lưới 120 nhà phân phối,
40,018 điểm bán trên khắp cả nước. Nhân sự kinh doanh của Công ty bao gồm 260
nhân viên bán hàng, 04 quản lý vùng, 37 giám sát.
Các dòng sản phẩm chính
Sản phẩm phân phối chính là hàng tiêu dùng Nhật Bản, Thái Lan và hàng OEM sản
xuất trong nước:
- Nước xả vải
- Nước rửa chén
- Chất tẩy toilet
- Lau sàn
- Bỉm, sữa tắm.
- 5000 Sku hàng gia dụng Nhật Bản, mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang…

Cơ sở vật chất
Số lượng xe: 09 bao gồm 03 xe tải.
BT thuê ngoài 04 công ty vận chuyển phục vụ
giao nhận
Kho bãi:
BT sở hữu 01 kho với diện tích 600m2 tại cụm
khu CN Ngọc Hồi
BT thuê 02 kho lớn bao gồm:
Kho Vinafco tại Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp,
huyện Thanh Trì, Hà Nội với diện tích 4000m2;
01 kho Duy Hưng với diện tích 2000m2 tại khu
CN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

CẤU TRÚC HỆ THỐNG

BT GROUP

Hệ thống phân phối

Hệ thống bán lẻ
hiệp hội

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

Hội phụ nữ

Hội vnông dân

PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM FMCG
NHẬP KHẨU VÀ OEM

CHUỖI QUẦY
HÀNG TIỆN ÍCH
BT+ VỚI THƯƠNG
HIỆU PHỤ NỮ TIN
DÙNG

CHUỖI QUẦY
HÀNG TIỆN ÍCH
BT+ VỚI THƯƠNG
HIỆU NÔNG DÂN
TIN DÙNG

Hệ thống
nhượng quyền

Những người
có nhu cầu
PHỔ CẬP MÔ HÌNH QUẦY HÀNG
TIỆN ÍCH BT+ RA TOÀN XÃ HỘI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG PHÂN PHỐi
Thay đổi cấu trúc kinh doanh với việc sản
xuất, xây dựng kênh phân phối nội bộ bám
vào các tổ chức đoàn thể.
Kênh MT tiếp cận toàn bộ các siêu thị, siêu thị
mini, cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng mẹ và
bé trên cả nước.
Khai thác các điểm bán kênh GT lên con số
40.018 điểm bán vào cuối năm 2017; tăng số
nhà phân phối tại các tỉnh.

HỆ THỐNG BÁN LẺ
Mở rộng mạng lưới chuỗi quầy hàng tiện ích
BT+, làm tiền đề phát triển thành chuỗi bách
hóa, siêu thị tiện ích BT+ cho Nông dân, Phụ
nữ sau này.
Cấu trúc lại hàng hóa, kho bãi tại địa
phương, bổ sung thêm hàng hóa từ các Hợp
tác xã của các hiệp hội.
Định vị nâng tầm thương hiệu trên thị trường
(Nông dân tin dùng và Phụ nữ tin dùng).

Thâm nhập kênh Horeca & kênh bán buôn
trên cả nước.

Nâng cao công tác đào tạo quy trình nghiệp
vụ quản lý, bán hàng cho hiệp hội.

Hoàn thiện các quy trình kênh phân phối.

Hoàn thiện các dịch vụ tiện ích gia tăng thu
nhập cho các chủ quầy hàng.

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
Xây dựng hệ sinh thái công nghệ cho Hội phụ
nữ, Hội nông dân với Quản lý hội viên, mạng
xã hội, Sàn nông sản, Chợ việc làm, rao vặt,...
Xây dựng các công nghệ tiện ích hỗ trợ các
chủ quầy hàng BT+ kinh doanh, bán hàng.
Phối hợp với các đối tác dịch vụ công nghệ
để đào tạo và phổ cập thói quen sử dụng
cho người dân dưới địa phương.

NĂNG LỰC PHÂN PHỐI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
TỔNG ĐẠI LÝ

NHÀ KHO

VẬN TẢI

THUÊ LẠI

NHẬP KHẨU/
MUA HÀNG

SIÊU THỊ

NHÀ PHÂN PHỐI

TRUNG TÂM TM

BÁN BUÔN

CỬA HÀNG
TIỆN LỢI
CỬA HÀNG
BÁN LẺ

BT GROUP
BÁN LẺ

SIÊU THỊ, CỬA
HÀNG BÁN LẺ

NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Công nghệ sử dụng

40++
Đội ngũ nhân sự

Chuyên gia, kỹ sư lập trình
hàng đầu tại Hà Nội & HCM
Có nhiều kinh nghiệm làm
việc với khách hàng Mỹ, Hàn
Quốc, Ấn Độ và trong nước.
Năng động, trẻ tuổi và nhiệt
huyết là lợi thế mạnh mẽ đem
đến tốc độ triển khai hệ thống
nhanh chóng nhưng vẫn đảm
bảo chất lượng sản phẩm
tuyệt vời.

Một số dự án đang triển khai

ĐỘT PHÁ VỀ TƯ DUY VÀ PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

TIỀM NĂNG MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

LINH HOẠT VÀ CỞI MỞ TRONG ĐÀM PHÁN HỢP TÁC

...Thank you

