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TÁC ĐỘNG CỦA VIRUT  CORONA ( VI RÚT VŨ HÁN)  

ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA FORTRESS (TIẾP THEO) 

 

Hiện tại, Châu Âu đã trở thành một khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh virut Corona, 

Liên minh châu Âu đã quyết định tạm thời đóng cửa biên giới, cấm trao đổi nhân sự và tập trung 

đông người. Nhiều cửa hàng truyền thống đã bị buộc phải đóng cửa và ngừng hoạt động, điều này 

ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và nền kinh tế. Tuy nhiên, các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu 

được bày bán trong các siêu thị tiêu dùng và các chuỗi cửa hàng bán đồ dụng cụ tự làm DIY. Ngoại 

trừ một số nơi thì hầu hết tại các quốc gia, các siêu thị và các cửa hàng dụng cụ đều mở cửa hoạt 

động. Điều đó cho thấy dụng cụ DIY là loại mặt hàng vô cùng cần thiết cho cuộc sống ở Châu Âu.  

 

Tại thời điểm mùa xuân đang đến, cùng với việc phải nghỉ học và làm việc tại nhà, tất cả mọi 

người sẽ có nhiều thời gian để sắp xếp lại khu vườn của mình. Vì vậy, các sản phẩm của chúng tôi 

đang được tiêu thụ rất tốt. Thêm vào đó, các hoạt động quảng cáo thương hiệu của một số khách 

hàng lớn của chúng tôi như ALDI và LIDL đã kết thúc vào cuối tuần trước mà không bị ảnh hưởng 

bởi lệnh cấm. Do đó, chúng tôi nhận định rằng các đơn đặt hàng sắp tới của các khách hàng hiện 

hữu sẽ không giảm đáng kể trong năm nay, cộng thêm việc khách hàng sẽ chuyển hướng mua hàng 

đến Việt Nam do các vấn đề của nguồn cung ứng từ Trung Quốc. 

 

Ngoài ra, mặc dù nhiều thành phố ở Hoa Kỳ đã thông báo tình trạng khẩn cấp, nhưng họ vẫn không 

cấm người dân mua sắm. Mùa cao điểm bán hàng của chúng tôi là từ tháng tư đến tháng năm, do 

đó, chúng tôi chưa nhìn thấy ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Bên cạnh đó, hoạt động mua sắm online 

đang có xu hướng gia tăng nhưng thời gian giao hàng có thể kéo dài thêm vài ngày do một số nhân 

viên trong ngành logicstic đang bị cách ly do dịch bệnh. 
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Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam 

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản 

xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc 

Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có 

truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi 

gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và 

là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools. 

 


