Transaction Focus là công ty Hỗ trợ phát triển kinh doanh quốc tế có trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh.
Transaction Focus hỗ trợ các công ty Việt Nam thuộc mọi quy mô, xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ đến các thị
trường mới tại Châu Âu, Châu Phi, Bắc Mỹ, Brazil và Châu Á.
Chúng tôi chuyên thực hiện việc nghiên cứu thị trường toàn diện; xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường;
tìm kiếm và quản lý các nhà phân phối; tìm nguồn, tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ kinh doanh và
marketing trên mỗi thị trường.
Transaction focus chú trọng vào phương châm: đôi bên cùng có lợi về ROI (tỉ lệ hoàn vốn đầu tư), tập trung
trọng điểm vào mô hình kinh doanh.
Với Transaction Focus, bạn không cần phải mở văn phòng mới cho từng thị trường và tuyển dụng thêm nhân
viên.
Chúng tôi tìm nguồn, tuyển dụng, quản lý và thúc đẩy doanh số bán hàng. Các đội tiếp thị có thể hỗ trợ cùng
với nhóm của bạn tại Việt Nam và ký thay đơn đặt hàng cho bạn.
Chúng tôi là chuyên gia trong việc kiểm định bán hàng, marketing …
Tại sao lại phải chi tiêu nhiều thời gian và nhân lực để giới thiệu sản phẩm của bạn đến một thị trường mới
trong khi bạn có thể chi tiêu tiết kiệm hơn đáng kể để đạt được thành công với các phương thức đã được
kiểm chứng của Transaction Focus.
Transaction Focus hân hạnh được cộng tác với bạn để giúp bạn xây dựng một đội ngũ quốc tế như bạn mong
muốn.
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