
Монгол улсын Эмэгтэй бизнес 
эрхлэгчдийн экспортыг дэмжих, цахим 
худалдааны тухай танилцуулах онлайн 

сургалт

2021 оны 04-р сарын 28,29



Susanne Westphal

Strategic Networking



Topics

‣ 1. European / German Mentality

‣ 2. European prejudices about Asian 
products 

‣ 3. Different targets need different solutions

‣ 4. A brief presentation of social-media-
platforms

‣ linkedIn, facebook, instagram, twitter, 
clubhouse



1. Characteristics of European 
& German mentality

‣ Rugged Individualism 

‣ Freedom of opinion & action 

‣ Holy copyright & design right

‣ Sceptical and critical minds

‣ Faithful customers

‣ Bargain shopping as „sports“



2. Prejudices about               
Asian Products & Entrepreneurs

‣ Copy-Mentality: stolen designs, no 
strong own brands

‣ Cheep products and bad quality

‣ Fraud risk



3. Different targets 
need different solutions

‣ Name recognition

‣ Image

‣ Acquisition of new customers 

‣ B2B / B2C

‣ directly / indirectly

‣ Keeping in touch with business contacts

‣ Hiring people, building a strong employer brand



4. Social-Media-Plattforms



Reaching 

people is a 

challange:

Information

Overload



LinkedIn

‣ 15 mio user in Germany

‣ Virtual adress book with automatic updates

‣ Explains: What are you doing? What is „your 
topics“

‣ References: What customers say about you

‣ LinkedIn shows your connections

Good for: Reputation & trust,  hiring 
employees, B2B information, networking



Xing

‣ 18,5 mio user in Germany

‣ Similar functions as LinkedIn

‣ Less internationally oriented, compared to
LinkedIn



Instagram

‣ 21 mio users (monthly active) in Germany

‣ Pictures and videos are telling stories

‣ Show your products and link directly to 
online-shop

Good for: Reaching B2C custormers, 
brand communication, showing products



Example: Lakoula Fashion

‣ Exclusive designs, „made in germany“

‣ Regular posts: videos & pictures

‣ No customers but community of friends

‣ Stories about founder Martina Koula

‣ Regular networking events 

‣ Newsletter with portraits of customers



Facebook

‣ 32 mio users (monthly active) in Germany

‣ Show your products and link directly to 
online-shop

Good for: Reaching B2C customers, brand 
communication, showing products



Twitter

‣ 12 mio users (monthly active) in Germany

‣ Text-oriented: News & stories

‣ Linking to online-shops & website

Good for: Reaching multiplicators, 
B2B & B2C



Clubhouse

‣ 10 mio users (weekly, worldwide),              
but growing very quickly

‣ evaluation: 4 billion $ 

‣ audio app only, discussions in real time

‣ Podcast 2.0: interactive radio

Good for: Reaching multiplicators, press 
and B2B contacts, building trust in 
personality brands



Dialogue means: 

listening!

Tonality 

Give first, take later

Respect

Reliability

Quick reacations

Networking rules



Thank you!
Let´s stay in touch!

Susanne Westphal
susanne@arbeitslust.de
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Давосын чуулга уулзалтын “Дэлхийн өсөн 
хөгжиж буй компаниудын нийгэмлэг” 

(Global Growth Company Community) IFOAM 
Олон Улсын Органик бүтээгдэхүүний 

холбооны түнш 



有机农业在中国 正谷礼品卡商业模式 正谷品牌推广

内容 Агуулга

Органик хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүн 

Хятадад

Жэн Гү бэлгийн карт 
бизнесийн модел

Жэн Гү брэндийг 
сурталчилж 
дэлгэрүүлэх



Жан Ёоутин: БНХАУ-ын органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх 
мэргэжилтэн, Улсын органик бүтээгдэхүүн магадлагч ахлах байцаагч



БНХАУ дахь органик 
хөдөө аж ахуй (2020)



BIOFACH 2020, 德国纽伦堡
Герман Нюрнберг үзэсгэлэн



联合国可持续发展目标与有机 НҮБ-ын тогтвортой 
хөгжлийн зорилт ба органик



中国有机产品认证发展于二十世纪九十年代。1990年浙江省临安县的裴后茶园和临安茶 厂获得了荷

兰SKAL的有机证书，这是在中国大陆开展的第一次有机认证检查活动。距今已有30年时间。 1990-

ээд оноос БНХАУ-д органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжилж эхэлсэн. 1990 онд

Жө Жиан мужийн Лин Ан хошууны Лин Ан цайны компани Голландын SKAL органик

бүтээгдэхүүний гэрчилгээг авсан. Энэ нь БНХАУ-д анх удаагаа органик

бүтээгдэхүүнийг магадлаж итгэмжилсэн үйл явдал болсон юм. Үүнээс хойш 30 жил

өнгөрсөн байна.

联合国可持续发展目标与有机

中国第一家有机认证企业 БНХАУ-ын хамгийн анхны органик 
бүтээгдэхүүний гэрчилгээтэй компани



标准和实施规则的制定和发布，是为了可以更好的根据统一的有机产品认证基

本规范对中国有机产品认证活动进行管理，确保认证程序和管理基本要求的一

致性和认证的有效性，促进有机农业的发展。Нэгдсэн байдлаар органик 

бүтэгдэхүүнийг стандартчилах, дүрэм журмыг системчилж БНХАУ-ын 

органик бүтэгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг удирдан 

зохицуулах зорилготой.

目 的 з о р и л г о

分别在2012年和2019年修订了 2012,2019 онуудад өөрчлөлт хуульд 

оруулсан

·《有机产品》国家标准 <<органик бүтээгдэхүүн>>-ийн улсын стандарт

（GB/T 19630-2019 有机产品生产、加工、标识与管理体系要求органик 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, боловсруулах, хаяг тэмдэг шошиго болон 

удирдлага менежмэнтийн шаардлага）

·《有机产品认证实施规则》органик бүтээгдэхүүнийг магадлан 

итгэмжлэх журам

标准法规修订 хууль дүрмийг засаж стандартчилах

市场监管总局负责有机产品认证活动的统一管理、综合协调和监督工作。各级市

场监管部门对所辖区域内有机产品的认证活动实施监督检查。Зах зээлийн 

хяналт удирдлагын ерөнхий газар органик бүтээгдэхүүнийг магадлан 

итгэмжлэх үйл ажиллагааг удирдан зохицуулж хянаж уялдуулах үүргийг 

гүйцэтгэдэг. Орон нутгийн шинжтэй хотын хяналтын газрууд өөрийн харъяа 

бүс нутгийнхаа органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх хянаж шалгах 

үйл ажиллагааг  хэрэгжүүлнэ.

监 管 职 责 х я н а л т ы н ү ү р э г

截至2019年，全球已有106个国家制定有机农

业相关的法规。中国国家认证监督委员会于

2005年发布实施了有机产品国家标准、《有机

产品认证实施规则》和《有机产品认证管理办

法》，标志着中国有机产品认证活动的管理进

入法制化、规范化的阶段。2019 оны байдлаар 

дэлхийн 106 улс орон органик хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүнтэй холбоотой хууль дүрэм гаргаад 

байна. БНХАУ-ын магадлан итгэмжлэх хяналтын 

хороо 2005 онд  органик бүтээгдэхүүний улсын 

стандартыг гаргаж, <<органик бүтээгдэхүүнийг 

магадлан итгэмжлэх журам>> болон <<органик 

бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх удирлага 

менежмэнтийн арга >> -ыг нэвтрүүлснээр БНХАУ-

ын органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх 

удирдлага үйл ажиллагаа хуульчилж дүрэмжих 

үед рүүгээ шилжин орсон юм.

国内情况 БНХАУ-ын дотоодын 
нөхцөл байдал

相关法律和制度 холбогдох хууль дүрэм журам



截止到2019年12月31日，共有68家认证机构（国家认监委批准、具有有机产品认证资格），依据国家标准《有机产品》GB/T 19630-2011、

《有机产品认证管理办法》(原国家质检总局155号令)和《有机产品认证实施规则》（CNCA-N-009：2014）进行有机产品认证，数据来自于中国

食品农产品认证信息系统（http://food.cnca.cn ）。2019 оны 12-р сарын 31-ны өдөр нийт 68 албан байгууллага (улсаас магадлан хянах 

зөвшөөрөлтэй органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх эрх бүхий), 《органик бүтээгдэхүүн》-ний улсын стандарт GB/T 19630-

2011, <<органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх удирдлага менежмэнтийн арга>>,(өмнөх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 155-

р тушаал) болон <<органик бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх журам>>（CNCA-N-009：2014）-ын дагуу органик бүтээгдэхүүнийг 

магадлан итгэмжилнэ. Тоон мэдээллийн эх үүсвэрийг БНХАУ-ын Хүнс хөдөө аж  ахуйн бүтээгдэхүүнийг магадлан итгэмжлэх мэдээллийн 

системээс（http://food.cnca.cn ） авсан болно.

境内：21336张

Дотоодын: 
21336ш
境外：410张

Гадаадын:410ш

有机认证证书

21746张

Органик магадлан 

итгэмжлэх 

гэрчилгээ

21746 ш

有机认证企业

13813家

Органик 

магадлан 

итгэмжлэх 

авсан компани 

13813 ш

有机作物生产

面积232.8

万公顷 органик 

газар 

тариалангийн 

бүтээгдэхүүн 

тариалах 

талбайн хэмжээ 

2328000 га 境内：13593家

Дотоодын 13593 
компани
境外：220家

Гадаадын 220 компани

境内：220.2万公顷

Дотоодод 2202000 га
境外：12.6万公顷

Гадаадад126000 га

中国有机认证的基本情况 одоогоор БНХАУ-ын органик 
бүтээгдэхүүн магадлан итгэмжилсэн байдал



有机标志与防伪与追溯体系 органик бүтээгдэхүүний лого эмблем болон 
дуурайлган хийхээс сэргийлэх, үүсэл гарлыг хайж олох систем
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2012-2019年中国有机标志备案情况 2012-2019 оны хооронд 
БНХАУ-д органик бүтээгдэхүүний бүртгэлийн тоо

中国年人均消费1.5件有机产品 БНХАУ-д 1 хүн дундажаар 1,5 органик 
бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна



10.8

亿

187

个

国家有有机农业
органик 
бүтээгдэхүүнтэй 
орнууд

比2018年，近20年
10% 2018 онтой 
харьцуулахад, 
ойрын 20 жил 10%

有机农地（хэмжих нэгж亩
миао）органик бүтээгдэхүүн 
тариалах газар
15мү=1га

536сая

54сая

36сая

全球有机农地TOP3国家 органик тариалалтаар 
тэргүүлэгч 3 улс（ хэмжих нэгж亩мү）

澳大利
亚

阿根廷

中国

中国大洋洲3570万公顷，欧洲1560万公
顷，拉美800万公顷 Австрали 

тив 35,7 сая га, Европ тив 15,6 
сая га, Латин Америк 8 сая га

1.5 %

占世界农业
面积

дэлхийн 
тариалалт
ад эзлэх 
хэмжээ 

1,5%
有16个国家的有机农地
面积占比超过10%

16улсын органик 
тариалалтын 

тариалалтад эзлэх 
хувь хэмжээ 10%-

аас давсан 

2018年比2017年多
190万公顷有机农地
面积 2018 он 2017 
оноос 1,9 сая га-
аар илүү органик 
тариалан тарьсан 

+555 %
比1999年增
长率 1999 

оноос 
+555%-аар 
нэмэгдсэн 

Oceania

Europe

Latin 

America

Asia

North 

America
Africa

中国有机农地世界第三，有机农地占比不到世界平均水平一半 БНХАУ органик 
бүтээгдэхүүний тариалалтын талбайн хэмжээгээрээ дэлхийд 3-рт байгаа ч органик 
бүтээгдэхүүний тариалалтад эзлэх хувь хэмжээгээрээ дэлхийн дундаж түвшинд ч 
хүрээгүй байна.

15мү=1га



世界
1060亿

欧元
дэлхий 

106 
тэрбум 
евро

北美
480亿欧元

хойд 
америк 48 

тэрбум 
евро

344€ 丹麦
和338 € 瑞
士人均消费
Дани 344 

евро, 
Швед 338 

евро
丹麦和瑞士年人均消费有
机食品并列第一，全球人
均 100 元 ， 中 国 45 元
Дани,Швед 1 хүний
органик хэрэглээгээр
дэлхийд тэргүүлдэг 1

хүн дундажаар 100
юань, БНХАУ 45 юань

有机食品市场份额最高的国家是丹
麦，其次是瑞士，瑞典，中国为
0.8% Дани улс органик
хэрэглээний эзлэх
хэмжээгээрээ хамгийн өндөр
дараа нь Швейцар,Швед ,
БНХАУ 0,8%

2018年主要国家零售额排名
2018 оны органик 
бүтээгдэхүүний гол бүс 
нутаг

2018年有机销售额（TOP5）
2018 онд органик 
бүтээгдэхүүний 
борлуулалтаар шилдэг 5 
улс

2018年世界年人均消费额TOP5
2018 онд органик 
бүтээгдэхүүний дундаж 
хэрэглээгээр шилдэг 5 улс

2018年有机产品市场份额
TOP5 2018 оны органик 
бүтээгдэхүүний зах 
зээлийн  эзлэх хувиар 
шилдэг 5 улс

12.1 % 
丹麦市场份

额Дани 
улсын зах 

зээлд эзлэх 
хувь 12,1%

最大的单一市场是北美，其次是欧洲
和亚洲Хамгийн том зах зээл нь 
Хойд америк дараа нь Европ, 
Ази байдаг

有机食品消费最多的国家
是美国,其次是德国,法国
和中国Органик 
бүтээгдэхүүний 
хэрэглээ хамгийн их 
улс Америк дараа нь 
Герман, Франц,Хятад
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中国有机市场世界排名第四，有机食品份额0.8%，年人均消费有机食品不足世界一半 БНХАУ-ын 
органик бүтээгдэхүүний зах зээл дэлхийд 4-рт, органик хүнсний бүтээгдэхүүний хувь 
хэмжээ 0,8%, органик хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх 1 хүний жилийн дундаж 
хэрэглээгээр дэлхийн талд хүрээгүй байна.



2014-2019年有机产品产值、销售额及销售比例
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有机产品供大于求，信任问题是行业发展的绊脚石
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2019年中国有机产品销售额为678亿元，其

中加工产品销售额为634亿元，占总销售额

93.5%。2019 онд БНХАУ-ын органик 

бүтээгдэхүүний борлуулалт 67,8 тэрбум 

юань байв, үүнээс боловсруулсан 

бүтээгдэхүүний борлуулалт нь 63,4 

тэрбум юань байгаа нь нийт 

борлуулалтын 93,5%-ыг эзэлж байна

加工的有机产品远大于初级农产品 боловсруулсан органик бүтээгдэхүүн хөдөө аж 
ахуйн боловсруулаагүй бүтээгдэхүүнээс хамаагүй олон байдаг



1.10%

29%

65%

59%

65%

93%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

不清楚

动物福利的要求

需经过认证机构的认证

生产过程注重生态平衡

禁止使用转基因

不使用化学合成的农药、生长激素、抗生素、人工合成物质

Химийн нэгдэлтэй пестицид, Өсөлтийн 
даавар,Антиботик, хиймэл бодис зэргийг хэрэглэхгүй

Генийн өөрчлөлтгүй генийн өөрчлөлтийг хориглосон

Мэдэхгүй

Амьтны эрх аюулгүй байдлийг хангасан 

Албан ёсны байгууллагаар магадалж гэрчилсэн

Үйлдвэрлэх явцад байгаль экологийн тэнцвэрийг 
хангасан

source：cnca

公众对有机产品的认知 органик бүтээгдэхүүний талаарх олон 
нийтийн ойлголт



1倍以内 1-3倍 3-5倍 5-10倍 无所谓

1倍以内
1дахинаас 
бага

3-5倍
3-5 дахин

3-5倍

5-10倍
5-10 дахин

无所谓
хамгаагүй

1-3倍
1-3 дахин

消费者对于有机产品销售价格与常规产品销售价格差异的期望
хэрэглэгчид органик  бүтээгдэхүүний борлуулагдах үнийг  
энгийн бүтээгдэхүүнийн үнээс ямархуу зөрүү байгаасай гэж 
хүсдэг  тухай

source：cnca



国际有机产品高于常规产品价

格30-100%

олон улсын органик 

бүтээгдэхүүний үнэ 

ердийн бүтээгдэхүүний 

үнээс 30-100% илүү байдаг.

国内有机产品高于常规产品价

格100-500%

БНХАУ-д органик 

бүтээгдэхүүний үнэ 

ердийн бүтээгдэхүүний 

үнээс 100-500% илүү 

байдаг.

有产品与常规产品比较价格差异很大 Ердийн бүтээгдэхүүний үнэ болон 
органик бүтээгдэхүүний үнийн зөрүү хэт их байна



研究机构Ecovia Intelligence的一份新报
告显示，冠状病毒大流行导致全球有机食
品和可持续食品的销量出现了大幅增长、
需求激增。报告显示，网上零售商有机食
品的销售额增长最快。在美国，由于需求
空前旺盛，Whole Foods Market已开始
限制其在线杂货客户的数量。此外，在英
国，Abel & Cole报告销售订单增长了
25%，有机农场和蔬菜箱配送公司
Riverford的报告需求也出现激增。Ecovia

Intelligence судалгааны байгууллагын
тайланд, “Ковид-19”-ын тархалт нь дэлхий
даяар органик хүнсний бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг огцом нэмэгдүүлж хэрэглээ их
хэмжээгээр өссөн гэж дурдсан байна.
Онлайнаар органик бүтээгдэхүүний
худалдааны өсөлт хамгийн их байна. АНУ-д
хэрэглээ урьд өмнө байгаагүй нэмэгдсэн
учраас whole foods market онлайн
хэрэглэгчдийн худалдаандаа хязгаарлалт
хийсэн. Их Британий Abel & Cole тайланд
захиалга борлуулалт 25%-аар нэмэгдсэн
талаар дурдсан бол органик хөдөө аж ахуйн
хүнсний ногооны хүргэлтийн Riverford
компаний хүргэлтийн үйлчилгээ огцом
өссөнийг захиалгын үзүүлэлтээс харж
болохоор байна.

新冠疫情中国有机的影响？Цар тахал БНХАУ-ын органик 
үйлвэрлэлийн салбарт ямар нөлөө үзүүлж байгаа вэ?



Жэн Гү: Байгалийн амт мэдрүүлж, 
сайхан сэтгэгдэл төрүүлнэ



Компани үүсгэн 
байгуулагчид



Жэн Гү-ийн тухай: Жэн гү нь 2007 онд байгуулагдсан,
Хятадын органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч тэргүүлэгч
компани юм.
Жэн Гү-гийн олон улсыг хамарсан хүнсний картаар
дэлхийн шилдэг органик хүнсийг тариалангийн
талбайгаас шууд хоолны ширээнд хүргэж байна.
Байгалийн амтыг дамжуулж, сайн сайхан сэтгэгдлийг
хүргэнэ.
Одоогоор 20000 давсан аж ахуйн нэгж хэрэглэгчтэй,
айлд давхардсан тоогоор 1,1 сая өрх хүргэлтийн
үйлчилгээг үзүүлж байна

Бид Давосын чуулга уулзалтын “Дэлхийн өсөн хөгжиж буй
компаниудын нийгэмлэг” IFOAM Олон Улсын Органик
бүтээгдэхүүний холбооны түнш (IFOAM-OI), НҮБ-ын
байгаль орчны байгууллага (UNEP), Дэлхийн зэрлэг ан
амьтдын сан (WWF) зэрэг байгууллагуудтай хамтран
ажилладаг.
Органик бизнесийн бодит үйл ажиллагаагаар
хэрэглэгчдэд эрүүл үнэ цэнэтэй зүйлсийг бүтээж,
компаний нийгмийн хариуцлагыг биелүүлж байна.



正谷可持续产品标
准

Байгальд 
ээлтэй

Үйлдвэрлэгчээ 
анхаардаг

Амьтны 
эрхийг 

хүндэлдэг

FSC Ойн 
менежментийн 

гэрчилгээ

• Органик хөдөө аж ахуй нь
тогтсон стандартын дагуу
үйлдвэрлэл явуулдаг, бие
даасан гуравдагч этгээдээр
магадлан итгэмжлэгдсэн хөдөө
аж ахуйн үйлдвэрлэлийн загвар
байна.

• Эрүүл,эко,эрх тэгш,хайр
энэрэлтэй байх нь органик
хөдөө аж ахуйн 4 зарим юм.

• Жэн Гү компани нь өөрийн
хүчин чармайлтаар тогтвортой
органик бизнесийн загварыг бий
болгож хэрэглэгчдэд үнэ цэнэтэй
эрүүл тогтвортой амьдралын
хэвшлийг хүртээхийн төлөө
ажиллана.

Жэн Гү эко бүтээгдэхүүний 
стандарт

Нүүрстөрөгчийн хийн 
ялгаруулалтгүй



Жэн Гү Гадаад дахь салбар газрууд
Австрали: Жэн Гү органик үхэр
АНУ: Жэн Гү эко далайн бүтээгдэхүүн
Япон: Жэн Гү япон будаа
Дани: Жэн Гү Ouroland тараг /йогурт/
Франц: Жэн Гү  усан үзэмийн дарс
Швейцарь: Жэн Гү Cavell шоколад
Грек: Жэн Гү Mosur органик оливын тос
Шинэ Зеланд: Жэн Гү зөгийн бал
Турк: Жэн Гү хатаамал жимс 

Жэн Гү БНХАУ-ын дотоод дахь салбар: органик будаа, алим, цай, тахианы 
өндөг. Баярын бэлгүүд, органик будааны ороомог, бялуу, амттан гэх мэт



Жэн Гү стандартын фермерийн аж ахуй
Органик хөдөө аж ахуйн баг бүрэлдэхүүн
мэргэжлийн ур чадвараар дэлхийн даяар сайн
чанарын бүс нутгийг сонгож Жэн Гү стандартын
фермерийн аж ахуйг байгуулж органик бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх ажлыг практикт хэрэгжүүлж байна.
Одоогоор Австрали, Дани, Шинэ Зеланд зэрэг 10
гаруй улсын 30 гаруй бүс нутагт органик
үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлж байна. үйлдвэрлэж буй
бүс нутаг нь хөдөө аж ахуй эрхлэх давуу талтай,
химийн болон бусад нэмэлт бодис хэрэглэдэггүй
“байгальд ээлтэй” зарчмаар ажилладагийн зэрэгцээ
“амьтны эрх”, “шудрага худалдаа”, үйлдвэрлэсэн
газрынхаа органик шаардлагыг анхаардаг.



Жэн Гү органик хөдөө аж ахуйн баг
Жэн Гү органик хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн баг
бүрэлдэхүүн бүс нутагт органик газрыг сонгох,
үйлдвэрлэлийн удирдлага менежмент, бүтээгдэхүүний
чанарын баталгаа үүсэл гарлыг шинжлэх зэрэг бүх үе
шатанд оролцож хянаж байдаг.
АНУ (NOP), Япон (JAS), БНХАУ (GB/T19630) зэрэг улсын
органик бүтээгдэхүүний стандартын суурин дээр улам
сайжруулсан “Жэн Гү органик бүтээгдэхүүний чанарын
стандарт”-ыг боловсруулан хэрэгжүүлж үйлдвэрлэлийн бүх
шатанд чанарын хяналтыг хийж явуулдаг.



晚清贡米Манж 
чин улсын үеийн 
өргөл барьцын 
будаа

地域优势
газар орны 
давуу тал

有机种植
Органик 
тариалалт

公平种植 Шударга тариалалт

Жэн Гү органик 
цагаан будаа



Жэн Гү
Байгалийн амтыг дамжуулж, 

сайн сайхан сэтгэгдлийг 
хүргэнэ



Clients（partly）



正谷有机月饼 Жэн Гү 
органик еэвэн

正谷有机年糕Жэн Гү 
органик бялуу

正谷有机米粽
Жэн Гү органик 

будааны ороомог

正谷有机糕点
Жэн Гү органик 
амттан десерт

正谷有机节日食品 Жэн Гү органик баярын бүтээгдэхүүн 

Жэн Гү органик хүнсний 
бүтээгдэхүүн судалгааны төв



Органик хүнс

11 жилийн 
судалгаа

шинжилгээний 
туршлага

Органик 
бүтээгдэхүүний 
гарал үүслийг 

олох

Эрүүл амттай 
хооол

Тогтвортой 
хэрэглээ



IFOAM前主席-Markus Abrenz

IFOAM国际有机运动联盟-全球合作伙伴
Олон улсын органик үйл ажиллагааны холбооны түнш

联合国副秘书长埃里克 索尔海姆
联合国环境规划署-可持续消费伙伴
НҮБ-ын нарийн бичгийн даргын 
орлогч, НҮБ-ын байгаль орчны 
байгууллагын захирал Erik Solheim-

тогтвортой хэрэглээний түнш 

WWF中国总干事 卢思骋
WWF官方合作伙伴（2016-2019）

Дэлхийн зэрлэг ан амьтдын сангийн Хятад дах 
салбарын захирал Лү Счэн

Дэлхийн зэрлэг ан амьтдын сангийн түнш (2016-
2019)

Жэн Гү органик хөдөө аж ахуйн сан



翻译并出版《2020世界有机农业概况与趋势预测》Дэлхийн
органик ХАА-н одоогийн байдал цаашдын чиг хандлага 

翻译《中国有机产业报告》 Органик салбаруудын тайлан 

起草《有机农业在中国2020》报告

《Органик ХАА БНХАУ-д 2020》 тайлан 
起草相关行业标准 Холбогдох 
салбарын стандарт

Органик салбаруудын тайлан 
& органик салбарын стандарт



Чан Жианы /Хөх мөрөн/

бизнесийн их сургуулийн EMBA

олон нийтийн төлөөх 1-р хичээл: 
органик хөдөө аж ахуй, байгалийн 
баялаг эх үүсвэрийг илүү зохистой 

ашиглах тухай 



嘉宾：оролцогчид  保罗·佛利德曼 教授耶鲁
大师 Paul Freedman: Еэлийн их сургуулийн 
профессор
王振耀 国际公益学院院长 Ван Жиняао: 

Олон улсын энэрэл сайн санааны  

сургуулийн захирал

李鸿谷 三联生活周刊主编 Ли Хунгү: “Live 

week” сэтгүүлийн редактор

卢伦燕 WWF世界自然基金会常务副总干事
Лү Лүнян:  Дэлхийн зэрлэг ан амьтдын 

сангийн дэд захирал

简 艺 中国绿发会良食基金创始人Жиан И: 

БНХАУ-ын Ногоон хөгжлийн санг үүсгэн 

байгуулагч

宋厚亮 社会创新家创始人 Сун Хоулиан 

“Нийгмийн инноваци” ТББ-ыг санаачлагч

邢建平 博士正谷联合创始人Шин Жианпин 

доктор “Жэн Гү” ХХК-г үүсгэн байгуулагч 
深圳国际公益学院北京校区，8.3 Шэн Жин 
хотын олон улсын энэрэл сайн санааны 
сургууль

“Хоол хүнс ба Ирээдүй” 
форум



Органик: Байгаль эхийн төлөө дуу 
хоолойгоо нэгтгэе



700多家企业，10000多人参加了线上环保倡议700 гаруй компани, 10,000 гаруй хүн 
цахимаар байгаль орчныг хамгаалах санаачилгад нэгдэж оролцов.

Эх дэлхий нэг цаг хөдөлгөөн 
(Earth Hour дэлхий даяр нэг цагийн турш цахилгааны 

хэрэглээг хязгаарладаг)



Дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах өдөр/ шууд нэвтрүүлэг
Жан Шиандун НҮБ-ын байгаль орчныг хамгаалах хятад дахь суурин 

төлөөлөгчтэй ярилцсан нь



IFOAM Asia ToT培训，
9.20 IFOAM азийн 
бүсийн сургалт

进博会：联合展位，行业沙龙和讲
座

11.5-11.10 импортын үзэсгэлэн: 
Хамтарсан павильон

IFOAM - OI 执行主任Louise Luttikholt行
业交流沙龙，9.20 IFOAM - OI 

гүйцэтгэх захирал 

亚洲有机大会，5月
азийн органик их 
хурал 5-р сар

邢建平博士在德国有机展会 Global Organic Market Overview 报
告会上做中国有机行业发展主题演讲 Шин Жианпин доктор 
Германд органик бүтээгдэхүүний “Global Organic Market 

Overview” үзэсгэлэнд БНХАУ-ын органик бүтээгдэхүүний 
салбарын хөгжлийн талаар голлох илтгэлийг тавив.

2019韩国有机青年领导力培训，6月
2019 онд Өмнөд Солонгосын органик 
залуу удирдагчдыг сургах сургалт. 6-р 
сар 

IFOAM& Жэн Гү 5жилийн хамтын 
ажиллагааны хүрээнд



FAO助理总干事有机午宴
НҮБ-ын (FAO) Хүнс 
хөдөө аж ахуйн газрын 
захирлын туслахтай 
органик үдийн хоол 

WWF世界自然基金会中国理事
会家宴 Дэлхийн зэрлэг ан 
амьтдын сангийн Хятад дах 
салбарынхантай хийсэн 
үдэшлэг 

世界粮食日，瑞典大使馆合作
减少食物浪费有机家宴
Дэлхийн хүнсний өдрөөр 
хүнсний үр ашиггүй хаягдлыг 
бууруулах талаар  Шведын 
элчин сайдтай ярилцаж 
органик зоог барив.

Органик байгууллагуудын үдэшлэг
Байгаль орчныг хамгаалах 

байгууллага/төрийн бус байгууллагын 
дэмжлэг хамтын ажиллагаа



食品安全沙龙（如：中信银行）

收获节
ургацын 
баяр

南青博士环保课堂
Нан Чин докторын 
байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 
хичээл 

国际公益学院农场行
Олон улсын энэрэл 
сайн санааны 
сургуулийн сурагчид 
тариалангийн 
талбайд

Жэн Гү тариалангийн 
талбай

Органик газар тариалангийн 
туршилт





Монгол улсын Эмэгтэй бизнес 
эрхлэгчдийн экспортыг дэмжих, цахим 
худалдааны тухай танилцуулах онлайн 

сургалт

2021 оны 04-р сарын 28,29



Entering the EU Cosmetic 
Market: The Pathway for a 
Successful Product Launch!



Who I am 

• Almaz Andezion Founder of CEO of 

B&A Cosmetics 

• International Speaker

• Best selling Author 

• Expert in Marketing, Product 

Management and  Product Launch



What we stand for! We at B&A Cosmetics are convinced that good 

care also gets under the skin. Not only to improve our appearance, 

but also to make us feel much better. It combines the care of our 

well-being and self-esteem, the care of the choices we make, the 

values we respect, and also the care of our ecological footprint. 

That's why we focus on truly effective ingredients, honest promises, 

environmentally conscious packaging, care, passion and respect. 

And act responsibly and sustainably in the process. 

www.beforeandaftercosmetics.com

B&A Cosmetics 1
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The population with access to 
cosmetics is expected to grow by 50% 
over the next 20 years
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 The global skin care products market will
be 177.15 billion by 2024, growing by
4.7% from 2016 to 2024

 The anti-ageing cream product type
segment dominated the global market
with a share of over 39.6% in 2019

 Europe growth rate of 4.1% over the next
4 years

 Asian countries, China, India are
expected to observe a remarkable growth
over the forecast years.

4Market  



Skin care
36%

Hygiene
11%

Fragances
13%

Makeup
17%

Hair care
23%

The population with access to 
cosmetics is expected to grow by 50% 
over the next 20 years

5Market  



Global Market by Geography in 2018 

27% 31% 23%

North America
Europe

Asia
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Woman have an active lifestyle. They
are concerned about social
environmental issues. Mind and body
wellness are important to them.
Belong to a health clubs, tale yoga
and eat healthy.

Health Approach Youth Approach Holistic Approach
Aging population, globally, strong desire 
among women and men to retain youthful 
appearances.

Return to old age, time proven and 
natural ingredients, customer  who 
are looking for more holistic and 
healing benefits for their skin care 
products.

There are a number of new demand trends, that have impacted the market and created greater opportunities. 
Consumer are more informed about the benefits of their skincare products and are conscious about the 
ingredients! The motto is “LOOK GOOD; FEEL BETTER“!

8Customer Type 
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• Aging Population is the major driver for the 
cosmetic products market

• Aging population, globally, strong desire among 
women and men to retain youthful 
appearances

• Demand for anti-aging products in order to 
prevent wrinkles, age spots, dry skin, uneven 
skin tone, creating room for new innovations

Age Analysis 
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11Product Trends, New Solutions for New 
Challenges! 

1

Natural Products

In beauty trends, the desire for more natural ingredients is one of
the fastest growing around the world! NATRUAL; VEGAN; CRUELTY
FREE!

2

3

Day Moisturizer + SPF Day Moisturizer + BL protector! 

Multifunctional

Busy, cash strapped consumers are demanding smarter products that provide
more than one benefit. Focus to create products that perform two functions
and works quick. Especially women, who try to balance work and family!

Solution

For a population increasingly concerned with skin cancer and
preventing signs of aging, UV, BL absorbers are being more readily
incorporated in all kinds of products from serums, creams and
gels!
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Cosmetics legislation requires that every cosmetic product placed on the
market in Europe is safe to use. The manufacturer must ensure that
cosmetic products undergo different safety tests before they are
launched for sale.

Regulation Cosmetics Germany/EU 

Appointment of a Responsible Person

Control of the product’s composition

Follow the GMP “good manufacture practice” guideline!

Product Test Do stability test, microbiology, challenge test

Creation of the Product Information File (PIF)

Creation of  Safety Data Sheet

Creation of compliant labels /packaging

CPNP notification before placing the product on the market

8 steps before launching 

Europe

1

2

3

4

5

6

7

8



To ensure that a new or modified product meets the intended
physical and chemical quality standards as well as functionality
when stored under appropriate conditions

Manufacturers have conduct microbiology testing to 
ensure they're safe to use when stored according to 
directions on product labeling

Preservative efficacy testing, shelf life testing,  basically, the 
challenge test checks how effective the preservative  is. 

Stability
test

Mirco-
biology

Challenge
test

14Product Test Request



The Product Information File is a cosmetic 
product dossier containing all the most 
important information about the finished 
product, ingredients which the product is 
made from, packaging in which the product is 
sold, manufacturing process and product 
labelling.

Safety Data Sheet Are documents that provide 
critical information about hazardous “chemicals”, 
the chemical’s identity and ingredients, health and 
physical hazards.  

PIF

SDS

15Documentation Request
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Contact Data

www.Skyrocketyourbiz.de

info@skyrocketyourbiz.de

18

Consulting

https://www.kosmetikver
band.de/home

https://www.vcp.eu/‘

https://icada.eu/

https://webgate.ec.europa.eu/cpnp
/public/tutorial.cfm

CPNP Registration

https://beforeandaftercosmetics.com
a.andezion@beforeandaftercosmetics.com

Association

Lawyer Perdis –Kloth-Hoeke



Монгол улсын Эмэгтэй бизнес 
эрхлэгчдийн экспортыг дэмжих, цахим 
худалдааны тухай танилцуулах онлайн 

сургалт

2021 оны 04-р сарын 28,29



乡村电商经验与体会 
Хөдөө орон нутаг дахь  

цахим (онлайн) худалдаа эрхэлсэн туршлага 
     宋海漫 

2021年4月29日 

 下午3:15-3:45 

 

СУН ХАЙ МАН  

2021ОНЫ 4  САР 29  ӨДӨР  

ҮД ЭЭС ХОЙШ 15:15-15:45  

 



分享   Туршлага хуваалцахуй 
一、创业经历   

Бизнес эрхэлж эхэлсэн туршлага 

二、那些年我卖过的货 

Тухайн он жилүүдэд миний зарж байсан бараа бүтээгдэхүүн 

三、关于乡村电商的体会 

Хөдөө орон нутаг дахь онлайн худалдаа эрхлэлтийн талаархи төрсөн сэтгэгдэл 



创业经历  Стартап бизнес эрхэлсэн нь 
为何创业，创业目的，解决的问题 

Яагаад бизнес эрхлэх болсон, зорилго, шийдсэн асуудал 

2014年返乡创业，成立合作社、公司 

2014 онд нутаг руу буцаж, хамтын хоршоолол, компани үүсгэсэн 

2016年成立电商协会，开设门店 

2016 онд онлайн худалдааны нийгэмлэг үүсгэн байгуулж, дэлгүүр 
нээсэн 

2018年开始延申种植，种苗服务 

2018 онд өргөжүүлж, тарьц суулгац тарих үйлчилгээ явуулж 
эхэлсэн 

2020年增加农业技术服务，着力提升农产品品质 

202 0 онд  Хөдөө аж ахуйн техникийн  үйлчилгээг нэмэгдүүлж, 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулаыг эрмэлзэж 
байна 

  



分享 Туршлага хуваалцахуй  
一、创业经历 

Бизнес эрхэлж эхэлсэн туршлага 

二、那些年我卖过的货 

Тухайн он жилүүдэд миний зарж байсан бараа бүтээгдэхүүн 

三、关于乡村电商的体会 

Хөдөө орон нутаг дахь онлайн худалдаа эрхлэлтийн талаархи 
төрсөн сэтгэгдэл 

 

 

 

 

 



红毛丹——电商+区域品牌打造 

Рамбутан жимс— онлайн худалдаа + бүс нутгийн брэнд үүсгэх 
红毛丹采摘节  

Рамбутан жимс хураалт 

红毛丹供应金砖领导人厦门会晤 

БРИКС-ийн Ся Мэньд болсон хурлын үеэрх  Рамбутан жимсний нийлүүлэлт 

红毛丹国家地理标志产品授权 

Рамбутан Улсын Газарзүйн заалтын бүтээгдэхүүний эрх авсан 

供货商超+电商平台   

Супермаркет захын нийлүүлэлт + Онлайн худалдааны платформ 

上央视财经频道生财有道 

Санхүү, Эдийн Засаг ТВ сувгийн Баялаг, Хөрөнгө бүтээгч нэвтрүүлэгт орсон 

央视各频道广告 

CCTV-гийн олон сувгаар рекламанд орсон 

红毛丹品牌发布会 

Рамбутан Брэндийн нээлтийн хэвлэлийн бага хуоал 

 

 

 

Рамбутан брэндийн 
танилцуулах арга хэмжээ 



百香果——产品品质是基础 

Хүслийн жимс—бүтээгдэхүүний чанар бол гол суурь мөн 

1.六弓百香果品牌 

Зургаан нумт Хүслийн жимсний брэнд 

2.高价+高端 

Өндөр үнэ + Өндөр зэрэглэл 

3.种苗与种植技术问题——品质大滑坡导致客户流失 

Үр суулгах, тарьж ургуулах технологийн асуудал— 

Чанарын бууралт үйлчлүүлэгчдээ алдахад нөлөөлсөн нь   
4.分级问题大，每个批次产品差距大 

Зэрэглэл, ангилалтын асуудал томорч, багцын бүтээгдэхүүнтус бүрийн  хооронд асар ялгаа гарсан 

5.单品适合电商渠道，直播带货 

Дан бүтээгдэхүүн онлайн худалдааны суваг, шууд дамжуулалтаар сурталчлахад тохиромжтой 

 先把种植问题解决了，才有后面的销售  Юуны өмнө ургалт, тарилтын асуудлыг шийдсэний дараа борлуулалт руу орох 



莲雾——小而美，家庭农场模式 

Лав алим—жижиг, гоё, гэр бүлийн тариан талбайн загвар 
品质高，回购率高  

Сайн чанар, өндөр эргэн худалдан авалт 

服务好，客户体验感好 

Сайн үйлчилгээ, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж өндөр 

多层次开发客户：微商、电商走高端，次果走本地市场 

Олон ангилал, давхаргын үйлчлүүлэгч олох: Вичат худалдаа, онлайн худалдаануы өндөр 
зэрэглэлд шилжих, бусад гэмтсэн энгийн бүтээгдэхүүнийг тухайн орон нутгийн зах зээлд 
гаргах  

特点：供应期长、产品品质稳定高质 

Онцлог: урт хугацааны нийлүүлэлт, бүтээгдэхүүний чанарыг тогтворжуулах 

家庭农场的稳定收益 可以依靠电商实现 

Гэр бүлийн тариалан эрхлэлтийн тогтвортой орлогыг 
онлайн худалдаанаас бүрдүүлэх 

 

 

 



荔枝——高价需要技术做支撑 
Личи жимс—Технологийн тусламжтайгаар өндөр үнэд хүргэх 

高价需要品质与品牌——陆桥无核荔枝 

Өндөр үнэ чанар, брэндийг шаарддаг— Лу Чяо үргүй Личи 

跑量需要实惠和服务——妃子笑荔枝 

Бөөндөхөд хямд үнэ, үйлчилгээ хэрэгтэй—Инээж буй Фейзи Личи 

海南荔枝价格是时间的赛跑，采收期短 

Хайнаны Личиний үнэ цагтай уралддаг, ургац хураалтын мөчлөг богино 

电商需要提前预售，要结合传统渠道 

Онлайн худалдаа урьдчилан захиалга авч, уламжлалт худалдааны сувагтай хослуулдаг  
荔枝是技术控：实现提前上市产生高效益，案例：陵水200亩荔枝6000棵树，4月25

日前收完，一手卖408万元，二手卖1150万元。 

Личиг технологиор хянах нь: урьдчилан зах зээлд гаргаж өндөр үр өгөөж гаргах. 
Жишээ: Линшүй 200 му (хэмжих нэгж) талбай газарт 6000 личиний модтой, 4 сарын 
25-наас өмнө хураавал анхдагч худалдаалагчид  4080000 юаниар  зарах бол хоёрдогч 
худалдаалагчид 11500000 юаниар тус тус зарах гэх мэт. 

 

 

电商预售和传统渠道结合，规避价格风险 
Онлайн худалдааны урьдчилсан борлуулалт ба уламжлалт сувгуудыг уялдуулах, үнийн эрсдлээс сэргийлэх  



干货——选对平台，找准客户群体 

Хатуу, хуурай бүтээгдэхүүн—Зөв платформ, хэрэглэгчдийн 
бүлгэмийг сонгох 

产品市场竞争力 

Бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадвар 

挖掘产品故事 

Бүтээгдэхүүний түүхийг судлаж, гаргаж ирэх 

产品营养价值 

Бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанар 

找准目标客户 

Зорилтот хэрэглэгчдийг олох 

选择合适的平台销售 

Борлуулалтын тохиромжтой платформыг сонгох 



蔬菜肉类产品——社区市场开发为主 
Ногоо, махны төрлийн бүтээгдэхүүн—Хороо, хороолол доторх зах зээлд 
төвлөрөх   
 一、基础设施完善  Дэд бүтцийг сайжруулах 

加工屠宰 боловсруулалт, нядалгаа 

检验检测 шинжилгээ, шалгалт 

包装物流 баглаа боодол, тээвэр хүргэлт 

品牌打造+电商销售 брэнд үүсгэх + онлайн 
борлуулалт 

二、基础设施不完善  Дэд бүтэц хөгжөөгүй 

  开发本地市场，本地社区 тухайн орон нутгийн, дүүрэг хороодын нутаг дэвсгэр, 
зах зээлд нэвтрүүлэх 

周边城市社区团购 хөрш зэрэгцээ хотуудын хороо дүүргийн нийгэмлэгүүдийн 
гурпп багц худалдан авалт 

  



打造有竞争力的产品  

Өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүн бий болгох 

。。。。。。。。。。。 



分享 Туршлага хуваалцахуй  
一、创业经历  

Бизнес эрхэлсэн туршлага 

二、那些年我卖过的货 

Тухайн он жилүүдэд миний зарж байсан бараа бүтээгдэхүүн 

二、那些年我卖过的货 

三、关于乡村电商的体会 

Хөдөө орон нутаг дахь онлайн худалдаа эрхлэлтийн талаархи 
төрсөн сэтгэгдэл 

 



农业电商+农业技术服务 

Хөдөө аж ахуйн онлайн худалдаа+Хөдөө аж ахуйн техникийн 
үйлчилгээ 

农业需要投入 Хөдөө Аж Ахуйд хөрөнгө оруулалт шаардлагатай 

电商销售客户维系最好的方式是：物美价廉 Онлайн Худалдааны борлуулалтаар хэрэглэгчидтэй 
холбогдох хамгийн сайн арга бол:  

加大投入有机肥改良土壤，改善树体情况 

Органик бордоо түлхүү ашиглаж, хөрс 
сайжруулах, модны их биеийг арчлах 

加强学习提升种植管理技术 

Тариалалтын менежментийн технологийн 
чиглэлээр түлхүү суралцах 

产品选择+品种选择  

Бүтээгдэхүүний сонголт + сортын сонголт 

产量提升+  Ургац нэмэгдүүлэх  
品质提升+ Чанар сайжруулах 

价格提升+ Үнийн өсөх 

收入提升+ Орлого өсөх 



农业电商的基础——电商供应链打造 

 Хөдөө аж ахуйн онлайн худалдааны гол суурь — онлайн 
худалдааны нийлүүлэлтийн эргэх холбоог үүсгэх 

 产品生产  

 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт  

 品控+分选 

 Бүтээгдэхүүний хяналт +ангилалт 

 包装+保鲜 

 Баглаа боодол + бүтээгдэхүүнийг шинээр 
нь хадгалах 

 销售渠道 

 Борлуулалтын суваг 

 物流 

 Тээвэр, хүргэлт 

 售后 

 Борлуулалтын дараах үйлчилгээ 

高价 

өндөр үнэ 

品牌 брэнд 





选择合适自己的电商销售渠道 

Өөрт тохирсон онлайн худалдааны сувгийг сонгох 
 销售问题：电商销售比列 Борлуулалтын асуудал: Онлайн худалдааны борлуулалтын харьцуулсан дүн 

 电商销售渠道选择：2B，2C  Онлайн худалдааны борлуулалтын сувгийн сонголт: 2B，2C 

 1、直播带货：自己做网红带货，抖音、快手、淘宝直播等 

 Шууд дамжуулалтаар бараа сурталчлах: Өөрөө цахим сүлжээний олны танил болж сурталчилгаа хийх, 

  ДоуИн, Куай Шоу, Таобао шууд дамжуулалт зэрэг 

 2、微商分销：朋友圈卖货，代理分级卖货，社群卖货 

 Вичатын дистрибьютер худалдаа: Өөрийн профайл момент дээр хуваалцаж борлуулах,  

 дистрибьютер хийх,  бүлгэмүүдэд борлуулах 

 3、平台卖货：上京东、淘宝、拼多多等卖货 

 Платформоор борлуулт хийх: Жиндун, Таобао, Пиндуодуо зэргээр борлуулах 

 4、供货服务：做电商供应商，让别人帮你卖 

 Нийлүүүлэлтийн үйлчилгээ: Онлайн худалдааны нийлүүлэгч хийх, өөр нэгнээр борлуулалт хийлгэх 

 5、全方位打造：品牌+多渠道开拓 

Олон талын хөжүүлэлт: Брэнд + Олон сувгаар нэвтрүүлэх 

  

  



选择电商发展模式  

Онлайн худалдааны хөгжлийн загварыг сонгох 

社区电商  Хороо, бүлгэм дэх онлайн худалдаа 

直播电商 Шууд дамжуулалтын онлайн худалдаа 

跨境电商：进口跨进电商、出口跨境电商  

 Хил дамнасан онлайн худалдаа: хил дамнасан импорт, 
экспортын цахим худалдаа 

 

农产品上行 ХАА бүтээгдэхүүн  

工业品下行 Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 

资料来源：2020年中国跨境电商市场发展报告 





互动时间  Харилцан ярианы цаг 

确定产品  Бүтээгдэхүүн тодорхойлох 

市场定位 Зах зээлд эзлэх байр сууриа 
тодорхойлох 

渠道选择 Суваг сонгох 

物流方案 Тээвэр, хүргэлтийн төлөвлөгөө 



  

АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА 



Монгол улсын Эмэгтэй бизнес 
эрхлэгчдийн экспортыг дэмжих, цахим 
худалдааны тухай танилцуулах онлайн 

сургалт
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