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DAIRYPRO GIỚI THIỆU SÁNG KIẾN “MẸO CẢI THIỆN NĂNG SUẤT”, TIẾP 

NHẬN PHẢN HỒI CỦA NÔNG DÂN VỀ CÁC CHỦ ĐỀ  
 

CHO MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TỨC THÌ 
 

(HCM – Việt Nam, và Manila – Philippines) Mục tiêu của DairyPRO là giúp nông dân chăn nuôi bò sữa tại 
Châu Á cải thiện năng suất & lợi nhuận của trang trại. Để mang lại lợi ích cho mỗi khách hàng của chúng 
tôi, DairyPRO với hơn 30 năm kinh nghiệp của công ty mẹ CG Wellington phục vụ các nhà sản xuất sữa 
trên thế giới. Chúng tôi cung cấp nhiều kinh nghiệp và chuyên môn kỹ thuật của tổ chức và nhân viên của 
chúng tôi cho khách hàng với tư cách là “Đối tác Năng suất” của họ, cung cấp các giải pháp thiết bị và lời 
khuyên giá trị gia tăng và hỗ trợ phù hợp với các tình huống cụ thể, mục tiêu và ngân sách của khách hàng. 
DairyPRO cam kết giúp đỡ khách hàng thành công! 

Nông dân chăn nuôi bò sữa tại Châu Á không chỉ xứng đáng với thiết bị, dịch vụ và hỗ trợ chất lượng cao, 
mà còn có lợi ích từ việc gia tăng kiến thức điều này sẽ giúp họ trở thành người khai thác trang trại tốt 
hơn, cung cấp nhiều hơn cho gia đình và cộng đồng của họ thông qua cải thiện năng suất của những chú 
bò và sự thành công của trang trại. 

Truyền đạt kiến thức là một yếu tố quan trọng cho phép trang trại bò sữa thành công mà DairyPRO không 
ngừng tìm kiếm phương pháp mà chúng tôi có thể  đóng góp vào việc học tập chung. Chúng tôi tài trợ địa 
điểm diễn thuyết, cung cấp các khóa đào tạo và phát triển các kỹ năng, và cung cấp hội thảo và hội nghị, 
và hợp tác với các hiệp hội và tổ chức bò sữa địa phương. 

Hôm nay, với cùng mục tiêu truyền đạt kiến thức này, DairyPRO rất vui khi công bố cam kết của chúng tôi 
về chia sẻ “Các mẹo năng suất” trên các trang Facebook cụ thể theo quốc gia. Bắt đầu từ ngày mai, Nhân 
viên DairyPRO định kỳ đăng các mẹo chính về các chủ đề quản lý mà rất quan trọng với sự thành công của 
trang trại bò sữa. Phản ánh triết lý hoạt động của chúng tôi, tất cả các mẹo của chúng tôi đều bắt nguồn 
từ một mục tiêu cốt lõi đơn giản: đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của những chú bò được đáp ứng tại mọi 
giai đoạn trong ngày. Đó là sự thật đã được chứng minh và là phương pháp quản lý hiệu quả: những chú 
bò sản xuất nhiều sữa hơn (và lợi tức đầu tư lớn hơn) khi các nhu cầu thiết yếu của chúng được đáp ứng. 
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 “Mẹo” đầu tiên của chúng tôi đăng vào ngày mai sẽ mở rộng về khái niệm quản lý này để bảo đảm nhu 
cầu thiết yếu của những chú bò được đáp ứng tại mọi giai đoạn trong ngày. Với các nhu cầu cốt lõi được 
xác định, các bài đăng tiếp theo sẽ tập trung vào các phương pháp cải thiện hiệu suất của những chú bò 
bằng cách đáp ứng từng nhu cầu thiết yếu. 

DairyPRO cũng tiếp nhận và nhiệt liệt hoan nghênh phản hồi của các hộ nông dân và các đề xuất chủ đề 
cho các bài viết trong tương lai. Với sáng kiến này, cùng các nỗ lực tiếp cận và nâng cao năng lực khác của 
chúng tôi, DairyPRO mong muốn thiết lập tương tác hữu ích và hiệu quả trong cộng đồng nông dân chăn 
nuôi bò sữa ở Đông Nam Á.  

DairyPRO cam kết hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò sữa trên toàn khu vực  

 
 

Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với Ms. My Tran, tại: 
https://www.facebook.com/yourproductivitypartnervietnam/ 

+84 97 754 54 97 hoặc mtran@DairyPRO.com 
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