ບົດຄວາມ BAF II: ວິກດ
ິ ການ COVID-19

ຫັນປ່ຽນ,ກຽມພ້ອມ
ແລະ ການົດຈຸດຢືນ

ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກ່ຽວກັບ Covid-19 ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ບັນດາທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ 3 ວິທີການເຊັັ່ນ:
• ຫັນປ່ຽນ ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານທີື່ມີຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົຶ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19;
• ກຽມພ້ອມ ຮັບມກັບສິື່ງທ້າທາຍທີື່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕາໍ່ ; ແລະ
• ການົດຈຸດຢືນ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ສາລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ.
ບົດຄວາມທີື່ 4 ນີຈ
ຶ້ ະນາສະເໜີຄາແນະນາກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານຈັດລາດັບບູລມ
ິ າສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ຊື່ງເປັນສິື່ງສາຄັນທີື່
ຈະຕ້ອງສບຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີຶ້, ເຖິງຈະມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາຍ
ສາພັນ ແລະ ຄວາມນິຍົມທີໄື່ ດ້ສ້າງໃນໄລຍະຜ່ານຍັງໝັນ
ຶ້ ຄົງ. Covid-19 ເປັນການເຕອນເຮົາວ່າໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ເຮົາມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງພດຕິກາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ.

ບົດຄວາມ 4: ການເບິງື່ ແຍ່ງລູກຄ້າ
ການປັບໂຕເຂົາຶ້ ກັບພດຕິກາໃໝ່ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ. ວິກິດການ Covid-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕື່ນໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນ, ລວມທັງລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ເຊັັ່ນ
ດຽວກັບທ່ານ, ໂລກຂອງພວກເຂົາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແລະ ຄວາມເຊື່ອ, ພດຕິກາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບູລິມະສິດກໍ່ປຽ່ ນແປງ ເຊັັ່ນ
ກັນ. ໃນອະນາຄົດທຸລະກິດຂອງທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບການສ້າງເຂົາຶ້ ໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເຫຼາົັ່ ນີຶ້ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດັງັ່ ກ່າວ.
ປັດໃຈດັັ່ງກ່າວມີຜົນຕໍ່ທລ
ຸ ະກິດຂອງທ່ານບໍ່ວາ່ ຈະເປັນການດາເນີນງານຂາຍຍ່ອຍແບບ B2C ຫຼ ຂາຍຍົກແບບ B2B, ແລະ ບວ
ໍ່ ່າຈະເປັນການ
ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ໃຫ້ບລິການ.
ສິື່ງສາຄັນຕ້ອງມີການປັບຕົວນາໜ້າການປ່ຽນແປງພດຕິກາຂອງລູກຄ້າເຊິື່ງເປັນຜົນມາຈາກ Covid-19, ບາງຢ່າງກອ
ໍ່ າດຈະກັບຄນສູ່ສະພາບ
ປົກກະຕິທີື່ເຄີຍເປັນ, ແລະບາງຢ່າງກພ
ໍ່ ັດທະນາໄປສູ່ຮູບແບບ“ວິຖຊ
ີ ີວິດໃໝ່”. ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທາງດ້ານເຄອ
ື່ ງປຸງທີໃື່ ຊ້
ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການກິນອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ເພີມ
ື່ ຂຶ້ນໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ່ ສາ
ລັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ.1

1

“… ທ່າອ່ຽງການປ່ຽນແປງນີຶ້ໄດ້ສ້າງໂອກາດສາຄັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄ້າອອນລາຍ, ບລິສັດຜະລິດອາຫານຊຸດສາເລັດຮູບອອນລາຍ, ແລະ ສິນຄ້າຍີື່ຫໍ້ໃໝ່ໆທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານອາຫານທີື່ເພີື່ມຂຶ້ນໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍມີຂໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບທີື່ຜູ້ຊຶ້ສາມາດກະກຽມຢູ່ເຮອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. Covid-19 ໄດ້ບັງ
ຄັບໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກໃນເຂດນີຶ້ຕ້ອງຮັບມກັບການປ່ຽນແປງພດຕິກາການກິນ ແລະ ຍອມຮັບການຊຶ້ເຄື່ອງໃນຮູບແບບໃໝ່. ສາມາດເບິື່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີື່:
https:// agfundernews.com/southeast-asia-turns-to-home-cooking-and-health-foods-presenting-opportunity-for-agrifood-innovators.html

ສະນັຶ້ນ, ສິື່ງທ້າທາຍແມ່ນການຄາດຄະເນຢ່າງຖກຕ້ອງວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົັ່ານັຶ້ນມີຄວາມໝາຍ ແນວໃດຕທ
ໍ່ ຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຈາກນັຶ້ນກໍ່ການົດ
ຈຸດຢືນຂອງທຸລະກິດທ່ານຄນໃໝ່

ເພື່ອສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວ.

ນາໃຊ້ໂອກາດໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ.
ການເຂົາຶ້ ເຖິງ ແລະ ສສ
ື່ ານກັບລູກຄ້າ.
ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິແມ່ນດາເນີນໄດ້
ຍາກ, ແຕ່ກໍ່ເປັນສິື່ງຈາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທທ
ີ ີື່ຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຂົາ. ປະຕິບັດວິ
ທີເຂົຶ້າ ເຖິງລູກຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງຈິງຈັງ, ບວ
ໍ່ ່າຈະຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ຫຼ ຊ່ອງທາງການສື່ສານ
ຮູບແບບອື່ນໆ.

ໃນທົັ່ວໂລກແມ່ນກາລັງຫັນໄປນາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນການເຮັດວຽກ

ແລະ

ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ, ເຊິື່ງເປັນໂອກາດທີື່ດີໃນການທົບທວນຄນວ່າເວັບໄຊທ໌ຂອງບລິສັດທ່ານ
ແລະ ໜ້າເຟສບຸກນາສະເໜີຫຍັງກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານແດ່ ໂດຍຕັຶ້ງຄາຖາມວ່າ:
•

ເນຶ້ອໃນ 1: ຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ ແລະ ເນຶ້ອຫາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕໍ່ສະ
ພາບການ ຫຼ ບໍ່?

•

ເນຶ້ອໃນທີ 2: ຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ການບລິການທີື່ສະໜອງເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງ
ການໃນປະຈຸບັນບ?ໍ່

•

ຂໍ້ຄວາມ: ພາບລັກໂດຍລວມ ແລະ ຮູບແບບການສື່ສານຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ Covid-19 ບໍ່?

•

ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ: ຖ້າຄາຕອບຕໍ່ຄາຖາມຂ້າງເທິງແມ່ນ 'ບໍ່', ແລ້ວແມ່ນຫຍັງທີື່ຕອ
້ ງມີການປ່ຽນແປງ? ຈາກນັຶ້ນເດີນໜ້າດາເນີນ
ການປ່ຽນແປງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກາການຂາຍຂອງທ່ານອາດຈະຕໍ່າກ່ວາປົກກະຕິ, ເຊິື່ງເປັນເວລາເໝາະສົມທີື່ຈະປັບປຸງການຕະຫຼາດ ແລະ ການສື່ສານຂອງ
ທ່ານ, ແລະ ກຽມພ້ອມເມື່ອທຸລະກິດກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັຶ້ນ ແລະ ຄວາມນິ
ຍົມຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າທີື່ສະແດງວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປອ
່ ຍປະລະເລີຍພວກເຂົາ, ແລະ ທ່ານເຂົຶ້າໃຈວ່າພວກເຂົາກໍ່ປະສົບ
ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະທີື່ເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າເຊັັ່ນກັນ. ເປີດໃຈຕໍ່ການປ່ຽນແປງເງອ
ື່ ນໄຂສັນຍາ ແລະ ການຈ່າຍເງິນໃນໄລຍະສັຶ້ນ, ຖ້າ
ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.
ການກຽມພ້ອມ. ສາລັບບລິສັດທີື່ມີຮູບແບບທຸລະກິດ B2B ໂດຍສະເພາະ, ແນ່ນອນວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກດ
ິ
Covid-19 ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຕົວຢ່າງ, ລູກຄ້າອາດຈະພົບກັບວິກິດການທາງດ້ານກະແສເງິນສົດ ໝາຍຄວາມວ່າພວກ
ເຂົາອາດຈະຂເລື່ອນການຊາລະເງິນອອກໄປ, ຫຼ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການທີພ
ື່ ວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຫຼ
ພວກເຂົາອາດຈະພົບກັບບັນຫາການຫຼຸດປະລິມານການຜະລິດ, ເຊິື່ງເກີດຈາກການຫຼຸດຫຼຍົກເລີກຄາສັງັ່ ຊຶ້ຈາກບລິສັດຂອງທ່ານ. ສະນັຶ້ນຈາເປັນ
ຕ້ອງມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າເພອ
ື່ ຮັບມກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ ສາລັບສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການຂອງທ່ານ, ແລະ
ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີອ
ື່ າດຈະເກີດຂຶ້ນ. ວິທີໜງື່ ທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລູກຄ້າຫຼັກຂອງ ທ່ານ,
ແລະ

ຕິດຕາມຂ່າວສານກ່ຽວກັບສະພາບການດາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ

-

ຜົນກະທົບທີເື່ ກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາໃນມຶ້ນີຶ້ຈະສົັ່ງຜົນກະ

ທົບຕທ
ໍ່ ່ານໃນມຶ້ຕໄໍ່ ປ.
ເຕັມໃຈທີຈ
ື່ ະປັບຕົວ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານຈະພົບກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການສະໜອງທີື່ທາ່ ນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ (ສາ
ມາດເບິື່ງໄດ້ໃນບົດຄວາມສະບັບທີ 3). ຖ້າເປັນເຊັັ່ນນັຶ້ນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປັບການຈັດສັນການສະໜອງປົກກະຕິຂອງທ່ານໃຫ້ກັບລູກຄ້າ
ຫຼັກ, ແລະ ອາດຈະຄານງື່ ກ່ຽວກັບການປັບລາຄາ. ພວກເຮົາຂແນະນາໃຫ້ທາ່ ນຫຼີກລ້ຽງການຂຶ້ນລາຄາ ຫຼ ຜົນກາໄລໃນໄລຍະວິກິດການປະ
ຈຸບັນ, ແລະ ບໍ່ຄວນສວຍໂອກາດຈາກການຂາດແຄນສິນຄ້າຢ່າງກະທັນຫັນໃນການຫາກາໄລທາງທຸລະກິດ. ເພາະລູກຄ້າຈະຈົດຈາສິື່ງທ່ານ
ເຮັດ, ແລະ ອາດຈະຕັດສິນໃຈທີື່ຈະບໍ່ຊຶ້ສິນຄ້າແລະການບລິການຈາກທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລູກຄ້າຈະຈົດຈາ
ຖ້າທ່ານໃຫ້ຄວາມສາຄັນຕລ
ໍ່ ູກຄ້າທີື່ຂາດແຄນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າໝູ,່ ເຊັັ່ນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼ ຂາດສິນຄ້າ ແລະ

ການບລິການຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້. ການເຮັດສິື່ງທີື່ຖກຕ້ອງໃນຕອນນີຶ້ຈະຊ່ວຍເພີື່ມຄວາມນິຍົມຂອງລູກຄ້າໃນອະນາຄົດ. ເຕັມໃຈທີື່ຈະສະໜອງສິນ
ຄ້າ ແລະ ບລິການ ແບບພິເສດເພື່ອເຂົຶ້າເຖິງກຸມ
່ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ. ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານແມ່ນຮູບແບບທີລ
ື່ ູກຄ້າ (ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ) ຈາເປັນຕ້ອງເຂົຶ້າມາພົວພັນ
ວຽກດ້ວຍໂຕເອງໃນເຂດທຸລະກິດ, ຫ້າງຮ້ານ ຫຼ ສະຖານທີອ
ື່ ື່ນໆ, ເປັນສິື່ງສາຄັນທີື່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຮູ້ສກປອດໄພ. ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ສກບໍ່ປອດ
ໄພ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະລັງເລໃຈທີື່ຈະເຮັດທຸລະກິດກັບທ່ານ, ແລະ ອາດຈະໄປບ່ອນອື່ນແທນ. ກວດກາສະຖານທີື່ດາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ
ເບິື່ງວ່າມີການປ່ຽນແປງໃດທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ເຊຶ້ອໄວຣັດ, ທັງລະຫວ່າງລູກຄ້າເອງ ແລະ ລະຫວ່າງລູກຄ້າ
ແລະ ພະນັກງານ. ນາໃຊ້ມາດຕະການການຮັກສາໄລຍະຫ່າງເພື່ອຄວາມປອດໄພແມ່ນທາງເລອກໜງື່ (ຕົວຢ່າງ: ເວັຶ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຕະ
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຫຼ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລູກຄ້າໃນຮ້ານ) ພ້ອມດ້ວຍການວາງແຜງກັຶ້ນ ແລະ ແນວບັງຊົັ່ວຄາວຢູ່ບອ
່ ນສາຄັນເຊັັ່ນ: ຢູ່
ຕໍ່ໜ້າປ່ອງໄລ່ເງິນ. ການກວດກາອຸນຫະພູມຂອງທຸກໆຄົນທີື່ເຂົາຶ້ ມາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົາຶ້ ມາ/ລູກຄ້າທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ, ແລະ ມີເຈວ
ລ້າງມສາລັບທຸກຄົນທີື່ເຂົຶ້າມາ. ແລະ ຕ້ອງຄານື່ງວ່າລູກຄ້າ ຫຼ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມທຸກຄົນບໍ່ຄກັນ, ຫຼ ມີຄວາມກັງວົນໃຈຄົນລະແບບ. ກຸມ
່ ຄົນທີື່
ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີື່ຈະມີອາການໜັກ ຫຼັງຈາກຕິດເຊຶ້ອ Covid-19, ເພາະອາຍຸສງູ , ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼ ພິການ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ
ພິເສດ, ແລະ ທ່ານອາດຈະຈັດສັນເວລາໄປຢ້ຽມຢາມພິເສດ ຫຼ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອອື່ນໆ.
ການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິ ແລະ ວິທແ
ີ ກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດໃໝ່.
ຄວນຄານື່ງວ່າຄວາມສາມາດໃນການເດີນທາງຂອງລູກຄ້າແມ່ນມີຂໍ້
ຈາກັດໃນຫຼາຍເດອນຂ້າງໜ້າ ເຊິງື່ ອາດມີຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການ
ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສັັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການຈາກທຸລະກິດ
ຂອງທ່ານ. ສະນັຶ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ການຕິດຕພ
ໍ່ ົວພັນ
ກັບບລິສັດຂອງທ່ານມີຄວາມງ່າຍດາຍ ເຊິື່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຮັກສາ
ຖານລູກຄ້າທີມ
ື່ ີຢູ່ແລ້ວ,

ແຕ່ຍັງເປັນການດງດູດລູກຄ້າໃໝ່ຈາກຄູ່

ແຂ່ງທີື່ບໍ່ສາມາດຮັບມກັບຄວາມທ້າທາຍນີຶ້.
ການປ່ຽນແປງນີລ
ຶ້ ວມທັງການປັບປຸງເວັບໄຊທ໌ຂອງບລິສັດທ່ານເຊັນ
ັ່ : ເພີື່ມໜ້າທີື່ຂອງເວັບໄຊທ໌, ຄວາມສະດວກໃນການນາໃຊ້, ພ້ອມທັງ
ຄວາມສວຍງາມຂອງໜ້າເວັບໄຊທ໌. ກ່ອນໜ້ານີຶ້, ລູກຄ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງບລິສັດທ່ານຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມັກໄປເບິື່ງສິນ
ຄ້າຕົວຈິງ. ແຕ່ດຽວນີຶ້ເວັບໄຊທ໌ອາດຈະເປັນຊ່ອງທາງຫຼັກໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບທ່ານ. ຖ້າເປັນແບບນັຶ້ນ, ເວັບໄຊທ໌ທາ່ ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ,
ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສະດວກໃນການນາໃຊ້ ເພື່ອຮອງຮັບການນາໃຊ້ທີື່ເພີື່ມຂຶ້ນນີຶ້ບ? ລູກຄ້າສາມາດສັັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າ, ແລະ ຈ່າຍເງິນທາງອິນເຕີເນັດ,
ພ້ອມທັງສາມາດເລອກການຈັດສົັ່ງເຖິງທີໄື່ ດ້ບໍ່?

ຖ້າຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານມີການປັບປຸງການບລິການຊັກຊ້າ,

ທ່ານມີໂອກາດໃນການຍາດ

ແຍ່ງເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍຂນ
ຶ້ . ຊ່ອງທາງດັງັ່ ກ່າວບໍ່ໄດ້ຈາກັດແຕ່ບລິສັດຂາຍຍ່ອຍ, ເຊັັ່ນຮ້ານຄ້າ, ແຕ່ຍັງສາມາດນາໃຊ້ສາລັບທຸລະກິດທີື່
ໃຫ້ບລິການຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ການໃຫ້ບລິການດ້ານການສກສາອາດຈະປ່ຽນບາງການສອນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ໃນຂະນະທີື່ສູນອອກກາລັງ
ກາຍ ແລະ ຄູສອນອອກກາລັງກາຍ ມີການນາໃຊ້ແອັບ ແລະ ວິດີໂອ ແທນການສອນແບບຕົວຕໍ່ຕົວ.
ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການໃຊ້ຈາ່ ຍ. ທຸລະກິດຄວນຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຈັດບູລມ
ິ າສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກ
ຄ້າໄປໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕະຫຼາດໃໝ່ສາລັບສິນຄ້າບາງຢ່າງ, ແລະ ຕະຫຼາດສາລັບສິນຄ້າອື່ນຫຼຸດລົງ. ຕົວຢ່າງ, ລູກຄ້າອາດຈະມີ
ຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານລາຄາສິນຄ້າ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າແລະການບລິການທີື່ຫຼຼູຫາຼ ຟຸ້ມເຟືອອາດຈະຫຼຸດລົງໃນໄລຍະໜື່ງ, ຍ້ອນວ່າທາງ
ເລອກທີື່ລາຄາຖກກວ່າຈະດງດູດລູກຄ້າໃໝ່. ດັັ່ງນັຶ້ນ, ຈື່ງເປັນສິື່ງສາຄັນທີທ
ື່ ່ານຕ້ອງຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງພດຕິກາຂອງຜູ້ບລິໂພກ ແລະ
ຮູບແບບການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະ ພະຍາຍາມວາງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການຂອງທ່ານເອງເພອ
ື່ ຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງເຫຼົັ່ານີຶ້. ລວມ
ເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຕໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທີລ
ື່ ູກຄ້າມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນໄລຍະນີເຶ້ ຊັັ່ນ: ສິນຄ້າສາລັບການເຮັດວຽກເຮອນ
ແລະ ສ້າງຄວາມບັນເທີງໃນເຮອນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງ
ສິນຄ້າທີື່ບໍ່ຈາເປັນແຕ່ສາມາດສ້າງຄວາມສະບາຍໃນເວລາທີທ
ື່ ຸກຄົນມີຄວາມກັງວົນສູງ.

ຕ້ອງວິເຄາະໄປເຖິງສະພາບຫຼັງຈາກວິກິດການ, ແລະ ເລີື່ມຄິດກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດຫຼັງ Covid-19, ເຊິງື່ ອາດຈະພັດ
ທະນາຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ການບລິການໃໝ່, ໂດຍການນາສະເໜີສິື່ງທີື່ມີຄ່າແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ, ແລະ ມີຈຸດຂາຍໃໝ່ .
ການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດສົງັ່ ອອກ.
ສາລັບບລິສັດທີມ
ື່ ີເປົາື້ ໝາຍແມ່ນຕະຫຼາດສົັ່ງອອກ ແລະ ສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊຶ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ,

ສິື່ງສາຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງຕິດ

ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບທຸລະກິດ
Covid-19

ແລະ

ການຄ້າສາກົນ.

ຈະມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເຄອຂ່າຍການຜະລິດ

ຂ້າມແດນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສາກົນ, ເຖິງວ່າຕອນນີຶ້ອາດຈະບສ
ໍ່ າ
ມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າມີຜົນກະທົບດ້ານໃດແດ່ ແລະ ຫຼາຍປານໃດ.
Covid-19 ໄດ້ເປີດເຜີຍຈຸດອ່ອນຕ່າງໆທີື່ມີຢູ່, ບໍ່ວາ່ ຈະເປັນການຄາດ
ເຄື່ອນ ໃນລະບົບການສະໜອງ, ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງຂອງ
ຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນ,

ອຸປະສັກດ້ານລະບຽບການ

ແລະ

ຜູ້ຊຶ້ຕ່າງປະເທດຈະມີການທົບທວນຄນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງພວກເຂົາ,

ອື່ນໆ.
ແລະ

ເຊິື່ງ

ເຮົາສາມາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າ,

ຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫ່ຍ

ຫຼວງໃນເດອນ

ແລະ

ປີຂ້າງໜ້າ .
ສຸດທ້າຍ. ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ ກາລັງຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງທີື່ສາຄັນຕໍ່ວິທີ
ການດາເນີນທຸລະກິດ, ເຊັັ່ນວ່າການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ. Covid-19 ຈະບໍ່ຢຸດທ່າອຽງດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຈະເລັັ່ງການປ່ຽນແປງ. ໃນຂະນະທີທ
ື່ າ່ ນເລີື່ມ
ພັດທະນາຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານຕາມ “ວິຖີຊີວິດໃໝ່” ຫຼັງຈາກ Covid-19, ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບລູກຄ້າກ່ຽວກັບແຜນການໃນຄວາມ
ຄິດທ່ານ, ແລະ ຮັບຄາຕິຊົມຈາກພວກເຂົາ. ຮັບຟັງຄາແນະນາຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ພະຍາຍາມເຂົຶ້າໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງການໃຫ້ມກ
ີ ານບລິ
ການແບບໃດຈາກບລິສັດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.
ພິຈາລະນາການສະໜັບສະໜູນຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ບລິການພັດທະນາທຸລະກິດ ຫຼ business development service (BDS)
BAF II ໃຫ້ທນການຊ່ວຍເຫຼອທີື່ເໝາະສົມແກ່ ບລິສັດທີື່ຕ້ອງການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະ
ສິດທິພາບໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ໃນດ້ານການເບິື່ງແຍ່ງລູກຄ້າ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທາງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼອໃນການປັບປຸງຮູບລັກຂອງ
ທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ BAF II ເພື່ອປຶກສາບັນຫາດັງັ່ ກ່າວກັບທີປ
ື່ ຶກສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ.
ຂັຶ້ນຕອນທາອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II.
ນອກນັຶ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົຶ້າເບິງື່ ຂໍ້ມູນເພີື່ມຕມ
ື່ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຮັບມກັບສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ
ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.
“ພວກເຮົາຈະຮ່ວມຕສ
ໍ່ ກ
ູ້ ບ
ັ ວິກດ
ິ ໄປນາກັນ.” BAF II ຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອທຸລະກິດທ່ານເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ການົດຈຸດຢືນ
ຂອງທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົຶ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລວ່າທາງເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼອທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການຮັບມກັບວິກິດນີຶ້ ໄດ້ຄ
ແນວໃດ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີື່: info@baflaos.com ຫຼ ໂທ: 020-55542658. ຫຼ ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com

