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Business relationship amidst
Distributor to Supplier in
Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
In 2020, COVID-19 pandemic has a significant influence on global economy growth in terms of both the direction and the
speed. While several traditional economic sectors have negative growth such as tourism, passenger transportation, oil and gas,
the distribution and trading of fast-moving consumer goods (FMCG) has high growth momentum and great potential
development. According to IRIS - a market analysis company, the FMCG at Vietnam will have an expected growth rate from 05
- 06% annually in the period of 2020 - 2025.
The FMCG market is mainly based on product types, distribution channels and region. Therein, the Distributor has an
important role in business development through supermarket and hypermarket distribution channels, grocery stores,
specialized stores, e-commerce and other channels.

In this experience sharing, we would like to provide a perspective to relationship between the Manufacturer (Supplier) and the
Distributor in FMCG business, also looking ahead to their cooperation trend in future.
Although the relationship between the Supplier and the Distributor is only one part among supply chain relationships, that is the key
link in the FMCG business. The FMCG business horizontal growing requires the Supplier to increase its size, diversify its product and
service, gain access to new customers of the same market, while vertical growing requires strengthening its supply chain, reduce
product costs, access broader location and modernize method in distribution channels.
1. Criteria for cooperation between the Supplier and the Distributor
From the Supplier side looking for an appropriate Distributor: The Supplier expects to a wide range sale and flexible transportation
capacity throughout the territory of the Distributor. Depending on the product specification, the Supplier commonly considers to
channels of Distributor containing wholesale, retail sale and direct sale to customers, and the Distributor must guarantee its capacity to
connect to a wide range of customers and understanding the needs of market. In several cases, the Distributor may not be one entity but
in form of conglomerate consisting of subsidiaries that all be operating in many large areas and territories.
From the Distributor side to looking for good cooperation with Supplier: The Distributor tends to find a Supplier with availability of
brand reputation for the product due to ownership of secret formula for manufacturing consumer products, or well-known brand
supplier, or global supplier but not yet entered Vietnam market. For long term cooperation, Distributor needs to consider suitability and
adaptability of product to their existing distribution system.
After consideration of satisfying of above cooperation criteria, Supplier and Distributor relationship will come to detail stages of
cooperation including of capacity assessment, sample product assessment and business plan for the main product line, to negotiate
distribution contract, register for products sale in the country of consumption, etc.

2. Distribution Contract
The Distribution Contract, after initial consideration between the Supplier and the
Distributor, shall facilitates for business transaction. The Distribution Contract also
have an important role to further cooperation, and also the basis of resolving the
difficulties arising in the process of cooperation. In order to create the reliable
distribution agreement, both parties should take attention to the following points:
- Intention of Supplier to appoint exclusive distributor or non-exclusive distributor
within specific area or territory. In case one party is a foreigner to counterparty,
commonly the Supplier will appoint exclusive distributor at specific area. However,
such appointment will be subjected to Distributor’s ability in cover their operation,
based on their warehouse - logistic facilities and managing capacity.
- Contractual responsibilities regarding trademark, brand name, intellectual property
to product and its brand, relevant licenses, advertising and promotion from time to
time between Supplier and Distributor.
- Provisions for goods order and delivery, management of stock keeping unit (SKU)
based on supplier’s production scale and distributor’s system, integrated with
account receivables (AR) and payment term. With respect to the Distributor, AR and
payment term are important contractual provisions in order to utilize capital expense
while control order and delivery in balancing with customer’s requirement and also
suitable with Distributor’s existing logistic system.
- Contractual provision for supporting between Supplier and Distributor to be customized in each country, including inventory
control, shipping regulations, product pricing and structure, and product recall from Distributor to Supplier for each period,
region, arranging storage depending on the consumption of consumer products in each season in the year, and according to
consumption habits in each specific region.

- The discount ranges from Supplier to Distributor, based on sale volume
target achievement, will be considered and aligned with other supports.
This is the key negotiation between Distributor and Supplier and is the
main source of profit of Distributor, especially for business with global
Supplier.
3. Practical cooperation between Supplier and Distributor

4. Looking ahead

Although the Distribution Contract sets forth provisions, in terms of the
FMCG business in a fast-growing country, some potential scenarios as
below may occur:
- Competition between two or more product brands at the same
Distribution line: The large-scale Supplier commonly decline Distributor
to have directly competitive product distribution to Supplier’s products,
due to their precedent condition in confidential information treatment to
Distributor. With respect to new Supplier, it is difficult to get Distributor’s
commitment for not to distribute competitive products. On the Distributor
side, commonly they have tendency to maximize profit by prevent any
restriction for products distribution. The Distributors with more
professional stage may anticipate their distribution development may
bring any competitive product with Supplier, hence, the security system
for confidential information will be in place for this situation.
- Legislation discrepancy: Global regulation to overseas Supplier may have
discrepancies with local regulation at Distributor’s operating country. For
example, the European General Data Protection Regulation (GDPR) has
security requirements for personal confidential information, and these are
different with governance requirements at Civil Code and Labour Code. In
this situation, in-house legal team of Supplier and Distributor need to
cooperate and issue direction to business units or consider amending
relevant provisions of Distribution Contract (if any).
- With respect to large scale Supplier in FMCG market, they may have
deeper and long-term concerns to Distributor, such as human resource
plan, or joint business plan for both parties.

The loyalty in Supplier - Distributor relationship: Modern FMCG market now be in place with rapid business model changing and
new requirements, where nothing will be a solid basis for a long-term relationship between Supplier and Distributor. The
Supplier based on their competencies can consider to build their own distribution system or rely on their own conglomerate.
While the Distributor, upon their growth to a certain scale, they may consider having their own product brands. Practically, in
Vietnam, over the years, a number of wholesale supermarkets had been defining their own brand products.
In the process of economic restructuring, mergers and acquisitions of multinational enterprises in FMCG business may equip
greater business capabilities, and this process brings certain effects on the long-term cooperation between the Supplier and the
Distributor.
The impact of the COVID-19 pandemic during 2020 required both the Supplier and the Distributor to consider accelerating the
digital transformation of the business model. Consumer market’s new requirements and habits changing lead to the development
of new transaction forms or on e-commerce channels. Faster and more determined digital transformation is a challenge for both
the Supplier and the Distributor to achieve their business goals. For large scale Supplier, they can consider the Distributor's
technology platform before cooperation. Moreover, there are investment from Supplier and Distributor to each other's digital
transformation to achieve the higher technology platform and also get past difficulties in the new market demand./
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Mối liên hệ giữa Nhà Phân phối và Nhà
Cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu, khiến cho chiều hướng và tốc độ tăng
trưởng kinh tế có chuyển biến rất mạnh. Trong khi một số ngành kinh tế truyền thống như du lịch, vận tải hành khách, dầu khí
có tăng trưởng âm thì lĩnh vực phân phối, kinh doanh hàng tiêu dùng (FMCG) lại có đà tăng trưởng cao và vẫn còn rất nhiều
tiềm năng phát triển. Theo Công ty phân tích thị trường IRIS, FMCG tại Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng từ dự kiến từ 5 - 6%
trong giai đoạn 2020 - 2025.
Sự phân định thị trường kinh doanh FMCG chủ yếu dựa trên dạng sản phẩm, kênh phân phối và khu vực. Trong đó vai trò của
nhà phân phối (NPP) là rất quan trọng để phát triển kinh doanh trên các kênh phân phối siêu thị và đại siêu thị, cửa hàng tạp
hóa, cửa hàng chuyên doanh, thương mại điện tử và các kênh khác.

Mục chia sẻ kinh nghiệm kỳ này chúng tôi cung cấp một góc nhìn về mối liên hệ giữa Nhà cung cấp (NCC) và nhà phân phối (NPP) trong
lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam, và nhận định xu hướng hợp tác ngành FMCG trong tương lai.
Mối liên hệ giữa NCC và NPP tuy chỉ là một phần trong tổng hòa các mối liên hệ của chuỗi cung ứng nhưng là mối liên hệ chủ chốt và
quan trọng nhất trong kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Quá trình phát triển kinh doanh FMCG theo chiều rộng đòi hỏi
NCC phát triển quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, hướng tới phạm vi khách hàng mới trong cùng một thị trường tiêu dùng, trong
khi phát triển theo chiều sâu đòi hỏi sự củng cố hệ thống phân phối, giảm giá thành sản phẩm, hướng tới các kênh phân phối xa hơn về
địa bàn và mới mẻ hơn về cách thức. Trong cả hai dạng phát triển này đều đòi hỏi NCC và NPP có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau
1. Những tiêu chí hợp tác giữa NCC và NPP
Đối với NCC trong quá trình tìm đến NPP: NCC hướng tới phạm vi bán hàng rộng lớn và khả năng vận chuyển trên toàn lãnh thổ của NPP.
Tùy theo đặc tính sản phẩm tiêu dùng được sản xuất, NCC thường yêu cầu NPP có sẵn các kênh phân phối thuộc dạng bán buôn, bán lẻ và
bán trực tiếp đến khách hàng, NPP cần có và luôn đảm bảo có khả năng kết nối tới phạm vi khách hàng rộng lớn và thấu hiểu nhu cầu
tiêu dùng thị trường. Tại một số quốc gia, NPP không chỉ là một pháp nhân mà có thể dưới hình thức một tập đoàn gồm nhiều công ty
con hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn.
Đối với NPP trong quá trình xem xét hợp tác với NCC: NPP thường hướng tới NCC đã có lợi thế uy tín thương hiệu của sản phẩm do sở
hữu bí mật công thức sản xuất sản phẩm tiêu dùng, những NCC sản xuất sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường hoặc NCC có tầm vóc
quốc tế nhưng chưa gia nhập thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể hợp tác lâu dài, NPP cần xem xét sự phù hợp của sản phẩm đối
với năng lực của hệ thống phân phối có sẵn của mình.
Sau khi đã đáp ứng các tiêu chí hợp tác nêu trên thì NCC và NPP sẽ đi đến những giai đoạn hợp tác sâu hơn gồm xem xét thẩm định năng
lực, cùng đánh giá sản phẩm mẫu và kế hoạch kinh doanh cho dòng sản phẩm chủ lực cho đến thương lượng hợp đồng phân phối, thực
hiện đăng ký lưu hành sản phẩm tại quốc gia tiêu thụ v..v..

2. Hợp đồng phân phối
Các nền móng giao dịch giữa NCC và NPP sau giai đoạn ban đầu sẽ được cụ thể hóa
bằng hợp đồng phân phối được ký kết giữa hai bên, các thỏa thuận tại hợp đồng phân
phối có vai trò hết sức quan trọng chi phối quá trình hợp tác về sau, và cũng là cơ sở
giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình hợp tác, để xây dựng hợp đồng
phân phối được đầy đủ và hoàn chỉnh, cần chú ý đến các vấn đề sau:
- NCC có mong muốn chỉ định nhà phân phối độc quyền hay không độc quyền trong
một địa bàn nhất định hay toàn lãnh thổ tại quốc gia phân phối. Trường hợp NCC và
NPP thuộc hai quốc gia khác nhau, thông thường NCC sẽ chỉ định NPP độc quyền trên
một địa bàn nhất định, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào năng lực NPP có đủ khả
năng thực hiện trên toàn lãnh thổ quốc gia đó, dựa trên hệ thống kho vận và năng lực
quản lý của NPP.
- Sự phân định các trách nhiệm giữa NCC và NPP về bảo hộ nhãn hiệu NCC và thương
hiệu NPP, quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và tên sản phẩm, trách nhiệm đối với
các giấy phép có liên quan đến sản phẩm, trách nhiệm thực hiện các chương trình
quảng cáo, khuyến mãi trong từng thời kỳ.
- Quy định xử lý đặt hàng và giao hàng, kiểm soát hàng tồn kho phù hợp với quy mô
NCC và hệ thống của NPP, kèm theo đó là quy định chốt nợ và thực hiện thanh toán.
Đối với NPP, thời hạn chốt nợ và thanh toán là rất quan trọng để tối ưu hóa nguồn vốn
trong khi phải thực hiện đặt hàng, giao hàng sao cho vừa đảm bảo kịp thời hạn nhanh nhất có thể, vừa phù hợp với hệ thống kho
vận vốn có của NPP.
- Các quy định hỗ trợ giữa NCC và NPP kèm theo hợp đồng được tùy biến tại từng quốc gia, bao gồm kiểm soát lưu kho, quy định
vận chuyển, cơ cấu giá và cơ cấu sản phẩm, việc thu hồi sản phẩm từ NPP đến NCC cho từng giai đoạn, vùng miền, sắp xếp lưu kho
tùy thuộc sức tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng trong từng mùa trong năm, và theo thói quen tiêu dùng tại từng vùng miền nhất
định.

- Cơ chế chiết khấu NCC dành cho NPP trong trường hợp đạt chỉ tiêu doanh
số kinh doanh được cân bằng với các hỗ trợ khác giữa NCC và NPP, đây là
vấn đề trọng tâm thương lượng giữa NCC và NPP và đây sẽ là nguồn lợi
nhuận chính của NPP trong trường hợp NPP làm việc với những NCC lớn có
quy mô toàn cầu.
3. Những tình huống thực tế có thể phát sinh trong quá trình hợp tác

4. Nhận định xu hướng phát triển trong tương lai

Mặc dù có các quy định dựa trên hợp đồng phân phối, tuy nhiên với ngành
kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên một đất nước có sự phát
triển nhanh có thể sẽ phát sinh một số tình huống, bao gồm:
- Khả năng hai hay nhiều dòng sản phẩm được phân phối có sự cạnh tranh
với nhau: Sự bảo mật thông tin trong quá trình làm việc giữa NCC và NPP là
một yếu tố tiên quyết, do vậy thông thường NCC lớn thường không chấp
nhận NPP đồng thời phân phối sản phẩm có sự cạnh tranh trực tiếp tới phân
khúc thị trường của sản phẩm của NCC. Với NCC nhỏ, sản phẩm chưa có chỗ
đứng trên thị trường thì rất khó ràng buộc NPP cam kết không phân phối
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Về phía NPP, thông thường sẽ có xu hướng
tối đa hóa lợi nhuận bằng việc không có bất kỳ hạn chế phân phối sản phẩm.
Các NPP có sự phát triển chuyên nghiệp hơn có sự lường trước quá trình
phát triển kinh doanh có thể dẫn đến phân phối các dòng sản phẩm có sự
cạnh tranh lẫn nhau, nên họ xem xét xây dựng hệ thống bảo mật hiệu quả
để xử lý tình huống này.
- Khác biệt pháp luật: Hệ thống quy định quốc tế áp dụng với NCC có thể
khác biệt với phạm vi hoạt động của NCC đó với NPP cụ thể tại quốc gia
phân phối. Ví dụ quy định Bảo mật dữ liệu cá nhân của châu Âu (European
General Data Protection Regulation) có những yêu cầu bảo mật khác với Bộ
luật dân sự và Bộ luật lao động Việt Nam. Để xử lý những khác biệt này, bộ
phận pháp chế của NCC và NPP cần làm việc cụ thể để đưa ra các hướng dẫn
cho hoạt động kinh doanh, hoặc ngay lập tức có bản điều chỉnh hợp đồng
phân phối (nếu có).
- Đối với những NCC lớn trên thị trường FMCG, họ có thể có những quan
tâm sâu sắc, dài hạn hơn đến NPP như kế hoạch phát triển và đào tạo đội
ngũ nhân sự của NPP, hoặc cơ chế cùng xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh
doanh với NPP.

Sự trung thành dài hạn của mối liên hệ giữa NPP và NCC: Trong điều kiện tình hình mới như hiện nay, thị trường hàng tiêu dùng
biến đổi nhanh không ngừng với những mô hình kinh doanh mới, yêu cầu mới và không có gì là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho mối
quan hệ lâu dài giữa NPP và NCC. Các NCC dựa trên năng lực của mình có thể nghiên cứu tìm hiểu cách thức xây dựng hệ thống
phân phối riêng của mình hoặc trên cơ sở tập đoàn của mình. Trong khi những NPP phát triển đến một quy mô nào đó, họ có thể
xem xét có những thương hiệu sản phẩm riêng. Tại Việt Nam, nhiều năm qua, một số hệ thống siêu thị bán buôn đã có những bước
đi tự định hình sản phẩm thương hiệu riêng của mình.
Trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, hoạt động mua bán, sáp nhập của các doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực kinh doanh
hàng tiêu dùng nhanh FMCG có thể trang bị các năng lực lớn hơn cho doanh nghiệp, và vì vậy có ảnh hưởng nhất định đến sự hợp
tác giữa NPP và NCC.
Sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trong suốt năm 2020 đòi hỏi cả NCC và NPP cần xem xét đẩy mạnh chuyển đổi số cho mô
hình kinh doanh. Các đòi hỏi mới của thị trường và thay đổi thói quen khách hàng dẫn đến sự phát triển những hình thức giao dịch
mới trên kênh thương mại điện tử. Chuyển đổi số nhanh hơn và quyết liệt hơn là thách thức đối với cả NCC và NPP để đạt được
mục tiêu kinh doanh của mình. Với những NCC lớn, họ có thể xem xét đến nền tảng công nghệ của NPP trước khi quyết định hợp
tác, thậm chí có trường hợp NCC và NPP có thể đầu tư vào chuyển đổi số của nhau để cùng đạt được nền tảng công nghệ cao hơn,
đáp ứng nhu cầu thị trường trong tình hình mới.

Miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không nhất
thiết phản ánh ý kiến của công ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư hoặc chuyên
gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp thông tin chung, có thể
đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật tại thời điểm đọc. Nội
dung không nhằm mục đích sử dụng thay thế cho tư vấn hoặc ý kiến pháp lý
cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên
nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ thể bạn có thể có. Chúng tôi, NDTC &
Partners, từ chối trách nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện
hoặc không được thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của văn
bản này.

Liên hệ với chúng tôi tại:
Tầng 12, Tháp Hà Nội,
Số 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
T: (+84.24) 3938 8628 – 3938 8629
F: (+84.24) 3938 8627
www.ndtcpartners.com.vn

