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LỜI NÓI ĐẦU

Các nước Bắc Âu là các nước có thu nhập bình quân cao nhất thế giới. Dân số tuy ít nhưng kim 
ngạch nhập khẩu khá ấn tượng, đạt gần 440 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu ổn định 
trong 5 năm vừa qua, trung bình 6%/năm.

Mặc dù cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của các nước Bắc Âu hoàn toàn phù hợp với khả năng xuất 
khẩu của Việt Nam, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hoàn toàn tương thích với nhu 
cầu nhập khẩu của bạn nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này còn khá khiêm tốn, chỉ 
đạt khoảng 2,6 tỷ USD, chiếm 0,6% thị phần.

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực 
từ ngày 1/8/2020. Khi đi vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp 
đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Bắc Âu 
trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của Quỹ Ngoại giao Kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển 
(kiêm nhiệm Latvia), Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, 
Iceland, và Latvia) đã xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp khu vực Bắc Âu, trong đó tập hợp 
và phân loại có hệ thống hơn 3.000 doanh nghiệp Bắc Âu theo ngành hàng xuất khẩu chính của 
Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất 
khẩu. Đây là cơ sở dữ liệu mở, sẽ được tiếp tục cập nhật để phục vụ doanh nghiệp.

Chúng tôi hy vọng cơ sở dữ liệu hữu ích cho các doanh nghiệp.

Đại sứ 
Phan Đăng Dương



Dữ liệu 
các nhà nhập khẩu 

tại thị trường Bắc Âu 
với các ngành hàng

Dệt may

Nông sản

Thực phẩm 
chế biến

Thủ công 
mỹ nghệ

Giày dép

Gốm sứ và 
sản phẩm 
gốm sứ

Gỗ và 
sản phẩm 

gỗ

Nhựa và 
sản phẩm 

nhựa

Sắt thép và 
sản phẩm 
sắt thép

Nhôm và 
sản phẩm nhôm

Cao su và 
sản phẩm 

cao su

Giấy và 
sản phẩm 

giấy



Dữ liệu 
các nhà nhập khẩu 

tại thị trường Bắc Âu 
với các ngành hàng

Vật liệu 
xây dựng

Sản phẩm 
cơ khí

Đồ 
gia dụng

Nguyên 
phụ liệu 
dệt may

Hóa chất

GạoCà phê

Hạt tiêu

Rau quả

Thủy sản

Nội thất

Máy móc, 
thiết bị



Một số thương hiệu lớn của Bắc Âu

H&M
www.hmgroup.com
H&M (Hennes & Mauritz AB) là tập đoàn bán lẻ thời trang đa quốc gia 
của Thụy Điển, nổi tiếng với các mặt hàng thời trang giá rẻ dành cho nam 
giới, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em. H&M hiện có khoảng hơn 5.000 
cửa hàng trên khắp thế giới, bao gồm các thương hiệu - H&M và H&M 
HOME, COS & Other Stories, Monki, Weekday, ARKET và Afound. H&M 
tiếp cận ngày càng nhiều khách hàng trên khắp toàn cầu - thông qua  
bán hàng trực tuyến, hệ thống cửa hàng bán lẻ, và các nền tảng khác.

A.P. MØLLER - MÆRSK
www.maersk.com
Tập đoàn A.P. Moller-Maersk là một tập đoàn kinh doanh quốc tế của Đan 
Mạch. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu là vận tải hàng 
hải, khoan và khai thác dầu khí ngoài khơi, kinh doanh bán lẻ hàng tiêu 
dùng. Mạng lưới kinh doanh của hãng đã có mặt tại trên 130 quốc gia.

IKEA
www.ikea.com
IKEA là thương hiệu trang trí nội thất gia đình nổi tiếng toàn cầu. Tập 
đoàn IKEA chuyên bán lẻ đồ nội thất, thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, 
thiết bị và phụ kiện nhà ở, với gần 400 cửa hàng ở 49 quốc gia khác 
nhau trên toàn thế giới. Inter IKEA Systems B.V. là chủ sở hữu của IKEA 
Concept và đại lý nhượng quyền IKEA trên toàn thế giới.



BAUHAUS
www.bauhaus.se
BAUHAUS là một trong những cửa hàng DIY hàng đầu ở Châu Âu và 
có 270 cửa hàng tại 19 quốc gia. BAUHAUS là công ty dẫn đầu Thụy 
Điển về thương mại vật liệu xây dựng với 22 cửa hàng bán lẻ. 

  BERGENDAHL & SON AB
www.bergendahls.se
Bergendahls & Son AB là tập đoàn kinh doanh trong các lĩnh vực 
thời trang, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng và giải trí. Bergendahls điều 
hành các cửa hàng tự sở hữu ở Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần 
Lan và Đức.

TOKMANNI GROUP
www.ir.tokmanni.fi
Tokmanni là nhà bán lẻ các sản phẩm giảm giá lớn nhất và duy nhất 
ở Phần Lan, với mạng lưới gần 200 cửa hàng và cửa hàng trực tuyến. 
Các nhãn hiệu riêng Tokmanni bao gồm Autoplus, BBQ King, Brücke, 
Future TT Sport, Ideale +, Lisi, Kraft, Kotikulta, Perfekt +, Pisara, Pola, 
Priima, Tok Garden và Vaeltaja.



CÁC TẬP ĐOÀN BÁN LẺ HÀNG TẠP HOÁ HÀNG ĐẦU KHU VỰC BẮC ÂU 

ICA
www.ica.se

ICA Gruppen là một trong những công ty 
lớn nhất tại khu vực Bắc Âu trong lĩnh vực 
buôn bán hàng tạp hóa. Tính đến năm 2019, 
công ty sở hữu tới 1.937 cửa hàng bán lẻ và 
hiệu thuốc.

AX FOOD
www.axfood.se

Axfood là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực 
bán lẻ hàng tạp hóa tại Thụy Điển, với 20% 
thị phần.
Axfood sở hữu: chuỗi cửa hàng bán lẻ Willys 
and Hemköp và Tempo and Handlar’n. 
Hoạt động bán buôn của Axfood thông qua 
các công ty con là Snabbgross và Dagab.

SALLING GROUP
www.sallinggroup.com

Salling Group là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh 
vực bán lẻ tại Đan Mạch và Bắc Âu. Hãng vận 
hành tới hơn 1.500 cửa hàng thông qua các 
chuỗi: Bilka, Føtex, Netto and Salling; cùng với 
thương hiệu nhượng quyền là Starbucks and 
Carl’s Jr.



 COOP NORDEN
www.coop.se

Coop là tập đoàn bán lẻ hàng đầu khu vực 
Bắc Âu với 3 công ty bán lẻ độc lập:
Coop Danmark: là công ty bán lẻ lớn thứ hai tại 
Đan Mạch, chiếm hơn 20% thị phần;
Coop Norge: là công ty bán lẻ lớn thứ hai tại 
Na Uy, chiếm 29,4% thị phần;
Coop Sverige: là công ty bán lẻ lớn thứ ba tại 
Thụy Điển, chiếm khoảng 17% thị phần.

K GROUP
www.kesko.fi

K Group là tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Phần 
Lan và khu vực Bắc Âu. K Group có tới hơn 
1.800 cửa hàng bán lẻ tại Phần Lan, Thụy Điển, 
Na Uy, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus và 
Ba Lan; kết hợp với thương mại điện tử tạo ra 
mạng lưới thương mại hàng hóa khép kín.
Năm 2019, doanh số bán hàng của K Group là 
khoảng 13 tỷ EUR.

REITANGRUPPEN
www.reitangruppen.no

ReitanGruppen là một trong 10 công ty lớn nhất 
tại Na Uy. Reitan có hoạt động kinh doanh tại 
7 quốc gia ở vùng Bắc Âu và Baltic với hơn 
3.700 cửa hàng.

NORGESGRUPPEN
www.norgesgruppen.no

NorgesGruppen là nhà bán lẻ hàng đầu tại Na 
Uy với hơn 1.850 cửa hàng tạp hóa, có mặt ở 
88% thành phố của Na Uy.



CÁC DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU HÀNG THỰC PHẨM Á CHÂU

Saigon Food AB
Hjällbovägen 103, 424 69 Angered, Sweden
Tel: +46 31 33 78 400  Fax: +46 31 33 78 450
Email: info@saigon.se  www.saigon.se

Dragon Port Foodservice AB
Konstruktionsvägen 8, 435 33 Mölnlycke, 
Sweden
Tel: +46 301 31 788  Fax: +46 317 111 919
Email: info@dragonport.se  www.dragonport.se

A Chau Lien Import & Export AB
Torbornavägen 15, 253 68 Helsinborg, 
Sweden
Tel: +46 42 206 503  Fax: +46 42 293 660
Email: info@achaulien.se  www.achaulien.se

CT FOOD AB
Kraftvägen 48, 196 37 Kungsägen, Sweden
Tel: +46 40 888 10  Fax: +46 40 874 54
Email: info@ctfood.se  www.ctfood.se

Hungfat Trading Asien Livs AB
Tagenevägen 3, 422 59 Hisings Backa, 
Sweden
Tel: +46 33 843 123  Fax: +46 31 233 368
Email: info@hungfat.se  www.hungfat.se

Madam Hong AB
Elektronvägen 1, 141 49 Huddinge, Sweden
Tel: +46 739840201
Email: kristina@madamhong.se
www.madamhong.se



Trinh Cash AB
Importörvägen 17, 120 44 Årsta, Sweden
Tel: +46 8 20 65 43/4  Fax: +46 8 24 12 53
Email: kimmautrinh@yahoo.se
www.trinhcash.se

Thai Fong AB
Generatorgatan 19, 195 60 Arlandastad, 
Box 3, 195 21 Marsta, Sweden
Tel: +46 8 591 408 00  Fax: +46 8 591 408 13
Email: fredrik.tang@thaifong.se
www.thaifong.se

East Asian Food AB
Idrottsvägen 9, 267 39 Bjuv
Tel: +46 42 825 41  Fax: +46 42 802 43
Email: info@eastasianfood.com
www.eastasianfood.com

Mandarinen Import & Engros AS
Øvre Kråkenes 67, 5152 Bønes, Norway
Tel: +47 55 108 401  Fax: +47 55 108 411
Email: info@mandarinen.no
www.mandarinen.no

Asian Food Supply AS
Niels Bohrs Vej 17, 8660 Skanderborg, Denmark
Tel: +45 4040 8385
Email: info@asianfoodsupply.dk
www.asianfoodsupply.dk

Golden Crop OY
Kuussillantie 18, 01230 Vantaa, Finland
Tel: +358 50 3383 085
Email: info@goldencrop.fi  www.goldencrop.fi



Ngành hàng cà phê

JOH.JOHANNSON KAFFE AS
www.joh-kaffe.no

Joh.Johannson Kaffe là nhà sản xuất cà phê 
nổi tiếng tại Na Uy với hai thương hiệu nổi tiếng 
Evergood và AL. Hãng chuyên nhập khẩu 
những loại cà phê hảo hạng nhất từ Châu Phi, 
Châu Á và Nam Mỹ, Joh. trở thành nhà nhập 
khẩu cà phê quan trọng nhất Châu Âu.
Joh Johannson Kaffe cung cấp tới 1/3 sản 
lượng cà phê tại Na Uy.

NORDIC APPROACH
www.nordicapproach.no

Nordic Approach là công ty chuyên cung ứng 
cà phê nhân xanh chất lượng cao cho các 
nhà chế biến cà phê trên toàn thế giới. Sản 
phẩm Nordic Approach có mặt tại thị trường 
EU, Châu Á, Nga, và thị trường Bắc Mỹ.

 KAFFEKOMPANIET AB
www.kaffekompaniet.se

Kaffekompaniet AB là công ty chế biến cà 
phê tại Thụy Điển, thuộc Miko Coffee. Công 
ty chuyên cung cấp và cho thuê máy pha cà 
phê; cà phê pha sẵn trên khắp Thụy Điển.

 MERRILD APS
www.merrild.dk

Hiện nay, Merrild Kaffe ApS thuộc sở hữu của 
hãng cà phê Ý Luigi Lavazza SpA, một trong 
những nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế 
giới. Merrild ApS có hai thương hiệu: Merrild 
và Lavazza chuyên cung cấp các sản phẩm 
cà phê chất lượng cao tại Đan Mạch.



Ngành hàng rau quả

BRDR. LEMBCKE AS
www.lembcke.customers.composite.net/
content/us

Lembcke Grup là nhà cung cấp trái cây, rau 
và hoa cho các nhà bán buôn và chuỗi siêu thị 
trong và ngoài Đan Mạch, cũng như cung cấp 
các dịch vụ liên quan trong ngành rau quả.

 SABAFRUIT
www.sabafruit.se

SabaFruit là nhà cung cấp trái cây và rau 
quả từ khắp nơi trên thế giới tại Thụy Điển. 
SabaFruit đã có hơn ba mươi năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh rau quả. 
Văn phòng, nhà kho và nhà máy đóng gói của 
SabaFruit được đặt tại Helsingborg. Công ty 
thuộc sở hữu của Total Produce Nordic.

EWERMAN AB
www.ewerman.se

Ewerman AB được thành lập từ năm 1964 ở 
Helsingborg - trung tâm nhập khẩu rau củ 
quả của Thụy Điển. Ewerman AB là nhà nhập 
khẩu, phân phối hàng hóa hàng đầu trên 
khắp Thụy Điển. Mỗi năm doanh nghiệp này 
cung cấp tới hơn 140.000 tấn rau quả cho 
dịch vụ bán lẻ và thực phẩm ở Thụy Điển.
Ewerman AB là một phần của Green Food - 
tập đoàn lớn chuyên về trái cây và rau tươi với 
hơn 1.500 nhân viên ở 8 quốc gia.



Ngành hàng gạo

SVENSK RISIMPORT AB
www.svenskrisimport.com

Svensk Risimport AB là nhà nhập khẩu gạo 
hàng đầu của Thụy Điển. Doanh nghiệp này 
sở hữu nhà máy chế biến gạo hiện đại nhất 
của Thụy Điển, cùng với hệ thống kho bãi với 
sức chứa lớn. Svensk Risimport AB hiện đang 
cung cấp hơn 25 loại gạo.

BANGSUE RICE AB
www. bangsuerice.se

Bangsue Rice AB là nhà nhập khẩu và 
phân phối gạo thơm Phượng Hoàng Vàng 
chất lượng cao tại thị trường Thụy Điển. 
Công ty hiện đang là nhà cung cấp cho 
các nhà bán buôn tại Thụy Điển.

 SWEDISH FINE RICE &
 FOOD
www.swedishrice.com

Swedish Fine Rice and Food AB là nhà nhập 
khẩu gạo và nhiều mặt hàng thực phẩm 
khác tại Thụy Điển.



Ngành hàng thủy sản

 BD FISK AB
www.bdfisk.se

BD Fisk có trụ sở chính ở Luleå và sản xuất 
tại Nyborg. Mỗi năm, BD Fisk sản xuất và chế 
biến hơn 900 tấn cá. Sản phẩm của hãng 
phục vụ nhu cầu của các nhà hàng và bán lẻ. 

 PLANETS PRIDE AS
www.planetspride.com

Planets Pride là công ty kinh doanh thuỷ sản 
toàn cầu, chuyên cung cấp thuỷ sản đông 
lạnh cho các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp 
thực phẩm tại châu Âu. 



Ngành hàng giày dép

 ARBESKO AB
www.arbesko.se

Arbesko AB là công ty sản xuất giày an toàn 
và chuyên nghiệp với chất lượng cao, luôn 
duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Công ty có 
hệ thống bán hàng cả trong và ngoài khu vực 
Bắc Âu.

 EURO - DAN SKO AS
www.euro-dan.dk

Euro - Dan Sko AS là công ty nổi tiếng về sản 
xuất giày bảo hộ. Euro - Dan Sko AS là một 
trong những nhà sản xuất giày bảo hộ lao 
động hàng đầu hiện nay của  Đan Mạch.

 BIANCO FOOTWEAR
www.bianco.com

Bianco là hãng kinh doanh giày dép thời 
trang dành cho phụ nữ và nam giới tại Đan 
Mạch. Hiện nay, Bianco trở thành thương 
hiệu có chuỗi bán lẻ lớn tại nhiều quốc gia.

 LINDSTRÖM & NILSSON AB
www.largestcompanies.com

Lindström & Nilsson AB là công ty chuyên 
bán buôn quần áo và giày dép tại Thụy 
Điển. Đây là công ty con của tập đoàn Mak 
Intressenter AB (SE). Lindström & Nilsson 
AB có nhiều thương hiệu giày bảo hộ nổi 
tiếng như: Sulman, Powerboots, Stabilicer 
và Alpina.



Ngành hàng nhựa

 ALFAPAC AB
www.alfapac.se 

Với hơn 50 năm phát triển, Alfapac AB là 
một trong những nhà sản xuất bao bì màng 
nhựa dẻo lớn nhất Thụy Điển. Sản phẩm của 
Alfapac luôn đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe 
khác nhau của các khách hàng khắp nơi trên 
thế giới, và các ngành công nghiệp.

 BRØNNUM
 PLASTSNEDKERI AS
www.brplast.dk

Brønnum Plastsnedkeri AS là doanh nghiệp 
phát triển và sản xuất các sản phẩm nhựa. 
Brønnum Plastsnedkeri AS là công ty chế 
biến nhựa lâu đời nhất tại Đan Mạch.



Ngành hàng đồ gỗ nội thất

JYSK
www.jysk.dk

JYSK là tập đoàn bán lẻ các sản phẩm nội 
thất gia đình nổi tiếng toàn cầu. JYSK đã 
có mặt ở 51 quốc gia, với hơn 2.900 cửa 
hàng. Doanh thu hằng năm của hãng là 
30,5 tỷ DKK.

FURNINOVA AB
www.furninova.se

Furninova AB là tập đoàn sản xuất và kinh 
doanh nội thất hàng đầu tại Bắc Âu. Affari, 
Brafab, Conform, SOUL là các thương hiệu 
thuộc sở hữu của Furninova.



Các doanh nghiệp hậu cần trong ngành nông sản

DAGROFA LOGISTIK AS
www.dagrofa-logistik.dk

Dagrofa Logistik thuộc Tập đoàn Dagrofa, 
với lịch sử hơn 250 năm. Hiện nay, Dagrofa  
là nhà bán buôn thực phẩm lớn nhất ở Đan 
Mạch, với hơn 650 cửa hàng và một doanh 
nghiệp xuất khẩu phục vụ toàn thế giới.

ENGROS PARTNER AS
www.engrospartner.no

Engros Partner AS chuyên cung cấp dịch 
vụ hậu cần chuyên nghiệp và hàng đầu tại 
Na Uy. Engros Partner AS là đối tác uy tín, 
tin cậy cho nhiều hệ thống bán buôn, bán 
lẻ tại Na Uy.

LOGISTICS SWEDEN
www.logisticssweden.com

Logistics Sweden cung cấp thông tin 
về các doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ hậu cần và giao nhận tại Thụy Điển. 
Khách hàng có thể tra cứu thông tin các 
doanh nghiệp theo loại hình dịch vụ 
hoặc địa điểm.



Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 5th Floor, 113 28 Stockholm, Sweden
Điện thoại: +46 8328 550  Email: se@moit.gov.vn

Website: www.vietnordic.com
Facebook: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN (KIÊM NHIỆM LATVIA) 

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN
KIÊM NHIỆM PHẦN LAN, ĐAN MẠCH, NAUY, ICE LAND VÀ LATVIA


