Hiệp Hội Xuất Khẩu
Bơ Sữa Hoa Kỳ
Đẩy nhanh thành công của bạn trên thị trường
Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát trên toàn cầu có thể dựa vào sự tận
tâm của các nhà chăn nuôi bò sữa và các nhà chế biến bơ sữa Hoa Kỳ để cung cấp các
dịch vụ và sản phẩm bơ sữa đạt chất lượng. Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ (USDEC)
không sản xuất hoặc bán các sản phẩm bơ sữa, nhưng thay vào đó có thể giúp những
người mua phát hiện ra khả năng của ngành bơ sữa Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu kinh
doanh đa dạng. Hãy làm việc với chúng tôi để tận dụng lợi thế của bơ sữa Hoa Kỳ nhằm
cung cấp giải pháp cho nhu cầu bơ sữa ngày càng tăng trên toàn cầu.

Chúng Tôi Là Ai
Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ (USDEC) là một tổ
chức độc lập phi lợi nhuận đại diện cho lợi ích thương
mại toàn cầu của các nhà sản xuất bơ sữa , các tổ chức
và các nhà chế biến độc quyền, các nhà cung cấp
nguyên liệu và các công ty thương mại xuất khẩu Hoa
Kỳ.
Được thành lập năm 1995, nhiệm vụ của USDEC là
mong muốn nâng cao nhu cầu cho các sản phẩm và
nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ bằng cách tiếp cận và hỗ
trợ các nhà cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu thị
trường để tạo điều kiện cho việc bán hàng.

Hiệp hội hoạt động thông qua các nghiên cứu và hợp
tác với các thành viên, chính phủ, học viện, và nhiều
tổ chức có liên quan với mục tiêu chung là để đảm
bảo sức khỏe và sức mạnh của ngành công nghiệp bơ
sữa Hoa Kỳ. USDEC, cùng với mạng lưới các văn
phòng đại diện ở nước ngoài, cũng làm việc trực tiếp
với khách hàng trên toàn cầu và người tiêu dùng cuối
cùng để thúc đẩy mua hàng và đổi mới sản phẩm
thành công với sản phẩm và nguyên liệu bơ sữa Hoa
Kỳ đạt chất lượng.

Hãy vào trangThinkUSAdairy.org để tham khảo các nguồn thông tin trực tuyến giúp đáp ứng nhu cầu riêng
của khách hàng trên toàn cầu, các chuyên gia dịch vụ thực phẩm và các nhà sản xuất thực phẩm và nước
giải khát. Bao gồm các thông tin chủ yếu sau dây:

BẠN
CÓ
BIẾT

n Khám phá bơ sữa Hoa Kỳ – Các khả năng và sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ
n Tìm kiếm nhà cung cấp – thư mục tương tác theo nguồn sản phẩm.
n Việc sử dụng nguyên liệu bơ sữa – hàng loạt các ứng dụng, công thức và các nguồn thông tin.
n Sức khỏe & Dinh dưỡng – Các khuynh hướng và lợi ích nổi bật.
n Tin tức & Sự kiện – các thông tin và hoạt động mới nhất

Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ
Kết nối với USDEC trên toàn thế giới

Dairy Management Inc., tổ chức nghiên cứu, phát
triển và tiếp thị được tài trợ bởi các nhà chăn nuôi bò
sữa, là nhà tài trợ chính của USDEC thông qua
chương trình tài trợ bơ sữa. Phòng Nông Nghiệp của
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cung cấp các hỗ trợ
phát triển thị trường xuất khẩu , và hội phí tài trợ cho
các sáng kiến chính sách thương mại của Hiệp Hội.

Hiện Diện Toàn Cầu
USDEC có 25 năm lịch sử đầy ấn tượng với mạng
lưới nhân viên và đại diện trên toàn cầu từ Châu Á
đến Trung Đông và Bắc Phi cũng như ở Châu Âu, Mỹ
La Tinh và Hoa Kỳ. Đại diện cho các nhu cầu của các
thành viên cũng như các doanh nghiệp mua hàng
trên toàn cầu, người tiêu dùng cuối cùng và các bên
liên quan trong ngành công nghiệp thực phẩm và
giải khát USDEC tự hào như là một nguồn cung cấp
thông tin toàn diện về bơ sữa Hoa Kỳ.
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Văn phòng USDEC là chìa khóa chia sẻ các thông tin
quan trọng kịp thời của ngành công nghiệp bơ sữa Hoa
Kỳ, cung cấp các thông tin về các chủng loại sản phẩm,
những thông tin lợi ích nhiều mặt về dinh dưỡng, và
chức năng của sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ và nguyên liệu.
Các hoạt động này được thực hiện thông qua các buổi
gặp mặt riêng, các hoạt động quảng bá như hội thảo,
các buổi làm việc theo chuyên đề và các chuyến viếng
thăm thương mại, tham gia vào các triển lãm và hội
chợ, quan hệ công chúng và các nỗ lực nghiên cứu của
các chuyên gia về sức khỏe.
Các địa điểm khác nhau của USDEC cũng là đôi mắt và
đôi tai của tổ chức tại các thị trường trọng điểm, xác
định các cơ hội, lập sơ đồ về môi trường kinh doanh và
theo dõi và điều tiết các hoạt động. Mỗi văn phòng đại
diện được dành riêng cho việc phát triển và thực hiện
các chương trình chiến lược của USDEC nhằm tăng
cường mối quan hệ giữa các nhà cung cấp Hoa Kỳ với
khách hàng trên toàn cầu và để gia tăng khối lượng và
doanh số bán sản phẩm bơ sữa Hoa Kỳ n
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