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Walmart – Sáng kiến trao quyền kinh tế cho phụ nữ



Kế hoạch của chúng tôi

Chúng tôi s là công ty tiên cung c tr nghi mua s li m quy mô l

Mục tiêu Phát triển của chúng tôi

Trong vòng 3 n 60 t

Chiến lược của chúng tôi

Chiến thắng với

các cửa hàng
Làm sâu sắc mối quan

hệ số với khách hàng

Tăng cường những 

khả năng cần thiết

5 lĩnh vực phát triển

Đem đến

giá trị

Cung cấp

tiện nghi
Trở thành nhà

bán lẻ tuyệt vời

Có mặt ở những 

nơi quan trọng

H d nhi
m thu nh

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 3 NĂM



Cách tiếp cận các vấn đề xã hội của Walmart

Tìm kiếm doanh nghiệp cũng như lợi ích xã hội

Dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh

Bổ sung cho các hoạt động kinh doanh với hoạt động từ thiện

Ưu tiên các hoạt động dựa trên năng lực của Walmart

Hợp tác với các bên



NGUỒN ĐÀO TẠO ĐA DẠNG

Đào tạo
1,000 

phụ nữ

Nhà máy

Trang trại

Bán lẻ

Thu nhập
thấp ở 

Mỹ

Tăng cường đa
dạng và hội nhập

trong đội ngũ
Nguồn cung ứng hỗ
trợ cho Walmart và

Sam’s Club

$20 Tỷ
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SÁNG KIẾN CỦA CHÚNG TÔI TẠO ĐIỀU KIỆN 

CHO MỌI PHỤ NỮ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
CÁI GÌ?



Phụ nữ trong các thị trường đang phát triển

đầu tư 90% thu nhập cho gia đình và

cộng đồng, phá vỡ chu kỳ đói nghèo và

nâng cao đời sống cho toàn xã hội

TẠI SAO LÀ PHỤ NỮ?



260 TRIỆU
PHẦN LỚN TRONG SỐ 

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ PHỤ NỮ

WHY WOMEN?TẠI SAO LÀ PHỤ NỮ?



KHẢ NĂNG KHÁCH HÀNG CỘNG ĐỒNG
Tăng cường đổi mới bằng cách

mở rộng mạng lưới nhà cung cấp

Cải thiện tốc độ vào thị trường với

các nhà cung cấp có nguồn hàng

sẵn sàng

Tăng vai trò chiến lược của người

mua bằng cách giảm lượng công

việc hành chính

Đẩy mạnh quan hệ với các nhà

cung cấp, tăng cường khả năng

lưu giữ, giảm chi phí và cải thiện

chất lượng

Tăng cường cung cấp sản phẩm vì

cơ sở cung cấp có thể phản ánh cơ

sở khách hàng

Cung cấp các sản phẩm địa

phương thông qua quy trình phát

triển nhà cung ứng

Nâng cao nhận thức về chất lượng khi

khách hàng biết được dản phẩm đến từ

các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Cải thiện giấy phép hoạt động bằng

cách tăng cường quan hệ với các bên

liên quan bên ngoài

Cải thiện tác động kinh tế và xã hội

thông qua tiếp cận thị trường và tái

đầu tư

SMART BUSINESSKINH DOANH THÔNG MINH



51

TIÊU CHUẨN DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ:

NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CHÍNH

LÀ PHỤ NỮ

(NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT QUẢN LÝ VÀ HOẠT 

ĐỘNG HÀNG NGÀY)

SỞ HỮU BỞI MỘT HOẶC NHIỀU PHỤ NỮ

ÍT NHẤT

PHẦN TRĂM



SỐ LƯỢNG: 11,528 ĐƠN VỊ

Canada

382 Units

U.S.

4,807 Units

Mexico

2,498 Units

Central America

662 Units

United Kingdom

575 Units

Brazil 

553 Units

Argentina

103 Units

Sub-Saharan Africa

377 Units

India

20 Units

China

403 Units

Japan

438 Units

Chile

346 Units

HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TRÊN 28 QUỐC GIA



KẾT NỐI KHOẢNG CÁCH



DANH BẠ DOANH NGHIỆP DO PHỤ NỮ SỞ HỮU TRÊN TOÀN CẦU

Cuốn danh bạ Doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ của Walmart 

đang nhận đăng ký!

https://walmartwobdirectory.com/register

Để đăng ký doanh nghiệp của bạn.

To watch a short intro video 

about the Directory and how it 

can help your business. 

NHẤN VÀO ĐÂY

NHẤN VÀO ĐÂY

https://walmartwobdirectory.com/register
https://walmartwobdirectory.com/register


Sáng kiến

• Nguồn cung ứng

• Đào tạo

Trung tâm kiến
thức

• Chuyên gia chia sẻ
giá trị

• Đo lường có hệ
thống

• Giao tiếp

Mở rộng nội bộ
cho các chương
trình

• Trách nhiệm xã hội

• Cơ hội/ Dịch vụ hỗ trợ




