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CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP MỚI VÀ QUY TRÌNH 
THIẾT LẬP SẢN PHẨM CỦA MARKET OF CHOICE. CHÚNG TÔI RẤT 
VUI MỪNG ĐƯỢC TÌM HIỂU THÊM VỀ QUÝ VỊ VÀ (CÁC) SẢN PHẨM 
CỦA QUÝ VỊ! 
 
Hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hoàn thành các mẫu đơn bắt buộc để bắt đầu quá trình đánh giá 
sản phẩm.  Thông tin này sẽ giúp chúng tôi đánh giá (các) sản phẩm của quý vị, để chúng tôi có 
thể liên hệ lại với quý vị về quyết định của chúng tôi nhanh nhất có thể.  
 
Vui lòng cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu và hoàn thành tất cả các mẫu đơn bằng cách làm 
theo các bước trong hướng dẫn này và bằng cách kiểm tra kỹ công việc của quý vị. Khi chúng tôi 
nhận được các mẫu đơn không chính xác hoặc không đầy đủ, điều này sẽ làm chậm quá trình đưa 
các mặt hàng của quý vị tới trước nhóm mua hàng của chúng tôi. Các lỗi thường gặp bao gồm 
thiếu thông tin, chữ số đảo ngược hoặc thiếu thông tin UPC, gói kiện hàng sai hoặc chi phí xấu. 
 
Các mặt hàng phải có UPC, thông tin Thành phần Dinh dưỡng hợp lệ, các nguyên liệu hợp lệ và 
danh sách chất gây dị ứng trên nhãn. Các nhà cung cấp phải tuân theo các chính sách xử lý thực 
phẩm của Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp Oregon. 
 
Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các sản phẩm bán lẻ đóng gói và không bao gồm bia hoặc rượu 
vang hoặc các sản phẩm dễ hư hỏng, chẳng hạn như các mặt hàng sản xuất, thịt, pho mát hoặc 
bánh nướng. Nếu quý vị muốn bán một sản phẩm ở bộ phận dành cho mặt hàng dễ hư hỏng của 
chúng tôi, hãy sử dụng Mẫu đơn Yêu cầu Nhà cung cấp Mặt hàng Dễ hư hỏng ở trên trang web 
của chúng tôi. Bộ phận dành cho Mặt hàng Dễ hư hỏng tại Market of Choice bao gồm Thịt, Hải 
sản, Sản phẩm, Hoa, Phô mai Đặc biệt, Nhà bếp (Dịch vụ Thực phẩm/Chế biến sẵn) và Tiệm 
bánh. 
 
CÁI GÌ & TẠI SAO 
Có nhiều quy định của địa phương, tiểu bang và liên bang mà chúng tôi buộc phải tuân theo đối 
với mọi thứ chúng tôi bán trong cửa hàng của mình. Điều này không chỉ bảo vệ khách hàng của 
chúng tôi mà còn giúp quý vị tuân thủ với tư cách là nhà cung cấp. Chúng tôi biết rằng các mẫu 
đơn rất phức tạp, nhưng quý vị thường chỉ cần thực hiện việc này một lần. 
 
Có năm điều chúng tôi yêu cầu đối với các nhà cung cấp mới và sản phẩm mới:    

1. Mẫu đơn Hồ sơ Nhà cung cấp 
2. Mẫu đơn Ủy quyền Mặt hàng Mới 
3. Bản sao PDF của Mẫu W-9 của quý vị 
4. Bản sao PDF của Giấy chứng nhận Bảo hiểm (COI) của quý vị 
5. Ảnh kỹ thuật số của sản phẩm và UPC của quý vị  
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HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP MỚI CỦA MARKET OF CHOICE 
Mẫu đơn Hồ sơ Nhà cung cấp Mới cung cấp thông tin chúng tôi cần để giới thiệu công ty của 
quý vị với tư cách là người bán/nhà cung cấp được ủy quyền cho Market of Choice.  
 
Bằng cách hoàn thành mẫu đơn này và sau khi được chấp thuận: 

1. Công ty và thông tin của quý vị có thể được tải vào hệ thống kế toán của chúng tôi để 
chúng tôi có thể thanh toán cho quý vị các sản phẩm của quý vị. 

2. Công ty của quý vị sẽ được chỉ định một mã nhà cung cấp MOC. Mã nhà cung cấp tương 
ứng với hệ thống kế toán và được in trên thẻ kệ để các cửa hàng của chúng tôi biết cách 
đặt thêm sản phẩm của quý vị khi hết hàng. 

3. Quý vị khẳng định và xác nhận rằng quý vị đang tuân thủ các tổ chức chính phủ giám sát 
việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn tại nhà bếp hoặc cơ sở sản xuất thương 
mại đã được kiểm tra và phê duyệt. 

4. Quý vị sẽ cung cấp cho bộ phận tiếp thị của chúng tôi thông tin để chúng tôi có thể chia 
sẻ trang web và các kênh mạng xã hội của quý vị với khách hàng.   

 
BẮT ĐẦU: Quý vị thuộc loại nhà cung cấp nào? 
Nếu quý vị định phân phối các mặt hàng của mình thông qua nhà phân phối hoặc nhà phân phối 
lại đã hợp tác với Market of Choice, quý vị không cần phải điền vào Hồ sơ Nhà cung cấp Mới.  
Market of Choice sẽ làm việc với nhà phân phối đó và họ đã được thiết lập trong hệ thống kế 
toán của chúng tôi. 
 
Quý vị sẽ cần phải hoàn thành Mẫu đơn Nhà cung cấp Mới nếu: 
Quý vị sẽ tự phân phối các mặt hàng của mình (Trực tiếp-Cửa hàng-Giao hàng) 
Quý vị sẽ vận chuyển trực tiếp đến các cửa hàng của chúng tôi thông qua FEDEX, UPS, USPS 
hoặc một dịch vụ khác 
Quý vị sẽ phân phối sản phẩm của mình đến các cửa hàng của chúng tôi thông qua chương trình 
MOJO của chúng tôi. 
 
QUAN TRỌNG:  Vui lòng không thay đổi mẫu đơn của chúng tôi.  Các mẫu đơn của chúng 
tôi phải được hoàn thành bằng Microsoft EXCEL, để chúng có thể được tải lên các hệ thống 
khác nhau của chúng tôi.   
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PHẦN 1 - HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP MỚI CỦA MOC 

 
 
1. THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP  

• Business Name (Tên doanh nghiệp) - Chúng tôi cần tên doanh nghiệp của quý vị. 
Chúng tôi chỉ cần tên của quý vị nếu tên quý vị cũng là tên doanh nghiệp. 

• DBA (Đang Kinh doanh với Tư cách Là) - Đôi khi có một chủ doanh nghiệp 
và một tên khác đang được sử dụng cho hoạt động kinh doanh.  

• Contact Phone (Điện thoại Liên hệ) - Số điện thoại của người cần liên hệ để 
bán hàng, khuyến mãi, câu hỏi về giá cả hoặc câu hỏi về sản phẩm. 

• Email - Địa chỉ email của người đó. 
• Business Address (Địa chỉ Doanh nghiệp) - Đường phố, số hộ/căn hộ, thành 

phố, tiểu bang và mã ZIP. 
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2. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUÝ VỊ 
• Vui lòng cung cấp trang web công ty quý vị và các trang mạng xã hội, tên trên 

mạng xã hội, #, @, v.v.    
 

3. THÔNG TIN MÔI GIỚI 
Quý vị có thể sử dụng một công ty môi giới để giúp quý vị tiếp thị các mặt hàng của 
mình cho các nhà bán lẻ, ví dụ như Market of Choice. Không phải ai cũng có nhà môi 
giới, nhưng nếu quý vị có, chúng tôi cần thông tin của họ. 

• Broker (Nhà môi giới)- Tên đại diện tài khoản nhà môi giới của quý vị. 
• Broker Phone (Điện thoại Nhà môi giới) - Số điện thoại của người đại diện tài 

khoản. 
• Broker Email (Email của Nhà môi giới) - Địa chỉ email của đại diện tài khoản. 
• Broker Business (Doanh nghiệp Môi giới) - Tên của nhà môi giới. 
• Address (Địa chỉ) Nhà môi giới - Đường phố, số hộ/căn hộ, thành phố, tiểu 

bang và mã ZIP. 
 

4. THÔNG TIN KẾ TOÁN 
• Accounting Contact (Thông tin Liên hệ của Kế toán) - Tên của cá nhân tại 

công ty của quý vị, người mà chúng tôi sẽ làm việc cùng để thanh toán, tín 
dụng hoặc các vấn đề kế toán khác. 

• Accounting Phone Number (Số Điện thoại Kế toán) - Số điện thoại liên hệ kế 
toán của quý vị. 

• Tax ID Number (Số ID thuế) - Cần phải có số ID thuế. 
• (Type of Business) Loại hình Doanh nghiệp - Chúng tôi cần biết loại hình 

doanh nghiệp quý vị để nộp thuế: 
• C-Corp C-Corp là bất kỳ tổ chức nào bị đánh thuế riêng biệt với 

chủ sở hữu của nó. 
• S-Corp  S-Corp là một cấu trúc Thuế Thu nhập Liên bang, nơi lợi 

nhuận hoặc thua lỗ của quý vị được chuyển qua người sở hữu của công 
ty. 

• LLC  Nếu quý vị đã xác định pháp lý và đăng ký doanh 
nghiệp của mình với tư cách là 
  một Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. 

• Cá nhân Nếu quý vị là chủ sở hữu cá nhân của công ty. 
• Check Payable name (Tên Thanh toán trên Séc) - Tên quý vị muốn chúng tôi 

sử dụng khi phát hành séc. 
• Check Payable Address (Địa chỉ Thanh toán trên Séc) - Địa chỉ quý vị muốn 

nhận thanh toán. 
 

5. THÔNG TIN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM 



6 | Trang 
 

 
  
Hãy cho chúng tôi biết các cửa hàng của chúng tôi nên đặt hàng lại sản phẩm của quý vị 
ra sao.    

• Nếu quý vị muốn chúng tôi đặt hàng qua email, hãy cung cấp địa chỉ email.  
• Nếu quý vị muốn chúng tôi đặt hàng qua trang web của quý vị, hãy cung cấp 

địa chỉ trang web và thông tin đăng nhập và/hoặc mật khẩu để đặt hàng. 
 
PHẦN 2 - THÔNG TIN ĐƠN HÀNG HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP MỚI CỦA 
MOC 

 
 

1. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM 
Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp phải có Giấy chứng nhận Bảo hiểm (COI) ghi tên 
Market of Choice với tư cách là người cùng được bảo hiểm. Mức bảo hiểm tối thiểu mà 
chúng tôi yêu cầu là 1 triệu đô la. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp một bản sao COI 
của mình khi chúng tôi chấp nhận các sản phẩm của quý vị.    
 
Trên mẫu đơn, vui lòng cung cấp: 

• Product liability insurance carrier (Công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm với sản 
phẩm) 

• Policy number (Số hợp đồng bảo hiểm) 
• Coverage amount (Số tiền bảo hiểm) (tối thiểu là 1 triệu đô la) 

 
(Chỉ là Ví dụ) 

PRODUCT	ORDER	INFORMATION
If your orders are placed via email please indicate If your orders are placed via website please indicate
Order email website address
SG VENDOR? MoC use only Login ID and Password
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2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
Chúng tôi cần biết liên hệ với ai nếu có vấn đề về chất lượng, thu hồi hoặc thắc mắc của 
khách hàng. Người này tối thiểu phải có thể liên lạc được 7 ngày một tuần trong khoảng 
thời gian từ 7am đến 9pm. Bao gồm tên, số điện thoại và email của người quản lý đảm 
bảo chất lượng của quý vị, ngay cả khi người đó là quý vị. 

 
3. THÔNG TIN GIẤY PHÉP (bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm) 

• Cung cấp tất cả các giấy phép áp dụng cho (các) sản phẩm của quý vị; tối thiểu, 
yêu cầu cung cấp một loại giấy phép. 

• Giấy phép phổ biến nhất cho các sản phẩm do Sở Nông nghiệp Oregon hoặc cơ 
quan tương tự cấp phép, tùy thuộc vào nơi sản xuất sản phẩm của quý vị. 

• Nói chung, USDA chỉ áp dụng cho các sản phẩm có protein nấu chín (thịt bò, thịt 
lợn, thịt gà, một số mặt hàng hải sản).  Nếu các mặt hàng của quý vị có một trong 
những sản phẩm trên này, quý vị phải cung cấp số giấy phép USDA và sản phẩm 
của quý vị cần có con dấu USDA ở mặt trước của gói hàng cho biết giấy phép và 
nơi sản xuất của quý vị. 

• Số FDA thường chỉ áp dụng cho một số loại sản phẩm được vận chuyển qua các 
tuyến tiểu bang.    

• Mã số Cá và Động vật Hoang dã thường chỉ áp dụng khi hải sản hoặc sản phẩm từ 
động vật hoang dã được vận chuyển qua các tuyến tiểu bang. 
 

NHÀ CUNG CẤP XÁC NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ TUÂN THỦ 
QUY ĐỊNH 
Market of Choice cam kết mang đến những sản phẩm an toàn và tươi ngon nhất.  Tất cả các sản 
phẩm sẽ được xem xét để tuân thủ Sản xuất Thực phẩm An toàn.     
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Là một nhà cung cấp, quý vị phải có khả năng xuất trình bất cứ lúc nào, kế hoạch HAACP, nhật 
ký sản xuất, nguồn nguyên liệu (địa điểm và nhà cung cấp) và giấy phép sản xuất.  
 
Tất cả các sản phẩm đóng gói để bán lẻ phải có các yếu tố sau trên nhãn bao bì: 

• Thông tin Dinh dưỡng Tuân thủ 
• Nguyên liệu 
• Chất gây dị ứng 
• Khối lượng Tịnh 
• Địa điểm Sản xuất (công ty, thành phố, tiểu bang) 
• Đóng gói chống mở hộp 
• Ngày Sử dụng hoặc Bán Theo Ngày 

 
Các nhà cung cấp được yêu cầu trả đầy đủ cho Market of Choice chi phí của các sản phẩm bị loại 
bỏ khỏi kệ hàng do thu hồi hoặc gỡ bỏ sản phẩm vì bất kỳ lý do gì.   
NHIỆT ĐỘ NHẬN HÀNG 
Tất cả các sản phẩm phải được giao qua cửa sau tại địa điểm cửa hàng sử dụng KHU VỰC 
NHẬN HÀNG trừ khi có sự sắp xếp với quản lý cửa hàng. 
 
Người quản lý tiếp nhận của chúng tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ tất cả các mặt hàng là thực phẩm có 
nguy cơ gây hại. 
Nếu sản phẩm của quý vị nhạy cảm với nhiệt độ, quý vị phải giao hàng trong môi trường được 
kiểm soát nhiệt độ và an toàn. CHUỖI LẠNH PHẢI DUY TRÌ TƯƠNG TỰ TỪ THỜI ĐIỂM 
QUÝ VỊ RỜI NƠI SẢN XUẤT HOẶC KHO HÀNG CHO ĐẾN KHI QUÝ VỊ ĐẾN KHU 
NHẬN HÀNG CỦA CHÚNG TÔI.   
 
Nhiệt độ yêu cầu như sau: 
 
TỦ LẠNH      < 41° F 
TỦ ĐÔNG   < 0° F (không có dấu hiệu tan băng rõ ràng) 
Trứng, Sữa 
Hoặc Động vật có vỏ Sống < 45° F 
 
SAU KHI QUÝ VỊ HOÀN THÀNH HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP MỚI,  
QUÝ VỊ ĐÃ SÀNG HOÀN THIỆN Mẫu đơn Ủy quyền Mặt hàng Mới 
 
Vui lòng hoàn thành tất cả các mẫu đơn bằng Microsoft EXCEL® 
 
 
MẪU ĐƠN ỦY QUYỀN MẶT HÀNG MỚI CỦA MOC 
Vui lòng đọc tab hướng dẫn được tìm thấy trong workbook Microsoft EXCEL và hoàn thành tất 
cả các trường áp dụng. Liệt kê tất cả các UPC riêng lẻ của quý vị trên các dòng riêng biệt. Mỗi 
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SKU (mặt hàng) sẽ được đánh giá riêng lẻ. Xếp hạng các mặt hàng của quý vị theo thứ tự bán, 
với sản phẩm bán chạy nhất được liệt kê ở trên cùng và sản phẩm bán chậm nhất ở dưới cùng.  
 
CÁCH HOÀN THÀNH MẪU ĐƠN 

1. Nhập tên của quý vị  vào ô ở trên cùng bên trái của mẫu đơn. 
2. Nếu quý vị có một nhà môi giới, vui lòng nhập tên của công ty môi giới (không phải 

người). 
3. Nhập tên công ty chính/công ty mẹ của quý vị. (Nếu tên thương hiệu khác với tên công ty 

của quý vị, vui lòng cung cấp cả tên công ty.) 
4. Nhập ngày gửi Mẫu đơn Ủy quyền Mặt hàng Mới.   
5. Nhập địa chỉ email để đặt hàng với quý vị.  
6. Nhập số điện thoại để đặt hàng với quý vị. 

 
 
CÁCH THÊM MẶT HÀNG MỚI VÀO MẪU & GỬI HÌNH ẢNH: 

1. Quý vị có thể nhập tối đa 50 mặt hàng cho mỗi mẫu. 
2. Quý vị có thể nhập các mặt hàng từ nhiều người bán hoặc nhà cung cấp. 
3. Nhập mã UPC cho (các) mặt hàng của quý vị. Chúng tôi yêu cầu một số kiểm tra (xem ví 

dụ). 
 
Quý vị phải gửi, qua email, hình ảnh của mỗi UPC sản phẩm của quý vị dưới dạng “Tờ Bán hàng” hoặc 
hình ảnh kỹ thuật số của UPC và mặt trước của gói hàng, để chúng tôi có thể xác minh mã vạch và thông 
tin bán hàng. 
 
CÁC LOẠI ĐỊNH DẠNG UPC 
Nếu UPC của quý vị có 12 chữ số, nó có thể giống như ví dụ bên dưới. Đảm bảo nhập tất cả các 
chữ số vào cột đầu tiên trên biểu mẫu bằng định dạng X-XXXXX-XXXXX-X này 
 
VÍ DỤ VỀ UPC 
 

 
 
Một số định dạng UPC không sử dụng SỐ KIỂM TRA như trong ví dụ bên dưới.  Nếu đây là 
định dạng UPC của quý vị, hãy nhập X-XXXXX-XXXXX vào mẫu đơn mặt hàng mới. 
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Một số UPC định dạng nhỏ có thể được sử dụng cho đồ uống hoặc các mặt hàng nhỏ hơn và trên 
bao bì không cho phép mã vạch 11 hoặc 12 chữ số. Dưới đây là một ví dụ và sẽ được nhập vào 
mẫu đơn là X-XXXXXX-X 
 

 
 
 
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM 

4. Nếu có thể, hãy nhập nhà phân phối hoặc nhà cung cấp sẽ phân phối sản phẩm đến các 
cửa hàng của chúng tôi. Đây cũng phải là nhà cung cấp xuất hóa đơn cho các sản phẩm.  

5. Nhập mã mặt hàng / mã đơn đặt hàng của nhà cung cấp. Nếu quý vị không có mã đơn đặt 
hàng, hãy sử dụng 4 chữ số cuối của UPC. 

6. Nhập thương hiệu của sản phẩm, theo sau là mô tả sản phẩm trong trường tiếp theo. Ví 
dụ: "Market of Choice" là thương hiệu và "Fresh Squeezed Orange Juice" là mô tả. 
   

 
KÍCH THƯỚC BÁN SẢN PHẨM 

7. Nhập kích thước có thể bán và đơn vị đo lường cho mặt hàng.  
 
KÍCH THƯỚC VÀ ĐƠN VỊ CỦA VÍ DỤ ĐO LƯỜNG    
    
8 oz  8 ounce chai, lọ, túi (bag, pounch) hoặc hộp. Điều này cũng có thể áp dụng cho một mặt 
             hàng duy nhất, ví dụ như một thanh. 
12 oz  12 ounce hộp chứa dầu gội, xà phòng, thuốc dạng lỏng, v.v.    
  
750 ml  kích cỡ chai            
1.5 ltr  kích cỡ chai           
1 ct  Sản phẩm đơn lẻ thường không ăn được, chẳng hạn như 1 món đồ ăn thú cưng hoặc  
             1 cây nến.  
100 ct   Sản phẩm được đóng trong nhiều gói thường không ăn được, ví dụ như hộp 100 gói 
             khăn giấy lau mặt, Lọ thực phẩm bổ sung hoặc thuốc có 100 viên.    
    
 
BAO BÌ SẢN PHẨM, BỘ PHẬN & DANH MỤC 
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8. Cung cấp cho chúng tôi loại bao bì cho (các) sản phẩm của quý vị. Điều này giúp chúng 
tôi xác định xem có sử dụng đúng Đơn vị Đo hay không. Ví dụ về bao bì bao gồm Hộp, 
Lọ, Chai, Túi, Thùng, Hộp đựng bằng Vỏ sò, Tetra-Pak 

9. Nhập Bộ phận MOC. Nếu quý vị không chắc chắn về vị trí sản phẩm của mình, hãy để 
trống. 

10. MOC sẽ xác định tên danh mục 
 
CHI PHÍ: CHI PHÍ CỦA QUÝ VỊ CHO MARKET OF CHOICE 

11. Nhập gói KIỆN HÀNG mà mặt hàng sẽ được đặt và bán cho MOC. 
12. Nhập chi phí cơ bản cho KIỆN HÀNG hoặc đơn hàng tối thiểu vận chuyển đến MOC. 

Nếu quý vị có phí vận chuyển, vui lòng bao gồm phí vận chuyển như một phần của Chi 
phí KIỆN HÀNG. 

13. Nhập một cửa hàng bán lẻ được đề xuất. Lưu ý: MOC có quyền bán lẻ sản phẩm theo 
quyết định của mình, nhưng quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi giá bán lẻ đề xuất để 
chúng tôi xem xét.  
     

 
 
HẠN DÙNG           
  

Sản phẩm của quý vị phải có ngày rõ ràng cho biết SỬ DỤNG TRƯỚC hoặc TỐT NHẤT NẾU 
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRƯỚC NGÀY 

FDA gần đây đã ban hành hướng dẫn liên quan đến hệ thống NỘI DUNG MÔ TẢ và NGÀY phải 
có trên tất cả các SẢN PHẨM THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI TRÍ đóng gói 

  
14. Nhập thời hạn sử dụng cho từng sản phẩm của quý vị và cho biết nội dung mô tả và ngày 
trên bao bì của quý vị là SỬ DỤNG TRƯỚC hay TỐT NHẤT NẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG 
TRƯỚC  

 
QUAN TRỌNG: 
Sản phẩm của quý vị PHẢI CÓ Ngày rõ ràng (không phải mã) phản ánh việc SỬ DỤNG 
TRƯỚC, BÁN TRƯỚC hoặc TỐT NHẤT NẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRƯỚC (ví dụ: 6/1/2019 
hoặc ngày 1 Tháng Sáu, 2019 hoặc 2019-6-1 hoặc ngày 1 T6 2019).  Hướng dẫn của FDA quy 
định rằng các mặt hàng có nguy cơ về an toàn thực phẩm sau một số ngày nhất định trên kệ của 
nhà bán lẻ phải sử dụng nội dung mô tả là SỬ DỤNG TRƯỚC và người tiêu dùng không nên 
tiêu thụ sau ngày này, HOẶC các mặt hàng có thể có nội dung mô tả là TỐT NHẤT NẾU 
ĐƯỢC SỬ DỤNG TRƯỚC hoặc BÁN TRƯỚC, nghĩa là chất lượng sản phẩm có thể bị giảm 
sút sau ngày đó. Đây cũng là ngày chúng tôi phải lấy sản phẩm ra khỏi kệ hàng của mình. LƯU 
Ý: MOC SẼ LOẠI BỎ SẢN PHẨM RA KHỎI KỆ VÀO NGÀY TRÊN ĐÓNG GÓI CỦA QUÝ VỊ, 
BẤT KỂ NỘI DUNG MÔ TẢ  
 
PHÂN PHỐI SẢN PHẨM  
Quý vị có thể không biết câu trả lời cho từng trường này, vì vậy quý vị có thể để trống chúng. 
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1. Nếu mặt hàng được cho phép thông qua các chương trình hỗ trợ của chính phủ (thường 
được gọi là đủ điều kiện cho tem Phiếu Thực phẩm) vui lòng nhập Y vào trường được 
cung cấp.  

2. Nếu mặt hàng có Oregon Bottle Deposit Value (giá trị chai lọ của Oregon), hãy nhập 
giá trị vào trường được cung cấp.  

3. Nếu mặt hàng được chấp thuận và đủ điều kiện cho chương trình WIC, hãy nhập Y vào 
trường được cung cấp.  

4. Đánh dấu Y cho mỗi thuộc tính khác như được liệt kê (Không chứa Gluten, Paleo, Hữu 
cơ, v.v.) 

5. Đánh dấu "X" dưới mỗi vị trí cửa hàng MOC mà quý vị đang yêu cầu để dự trữ (các) 
sản phẩm của mình. 

  
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ 

• Market of Choice có một chương trình quảng bá các sản phẩm do các doanh nghiệp 
BIPOC, Phụ nữ và LGBTQ + sản xuất. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng và 
nhân viên của chúng tôi xác định các mặt hàng từ các cộng đồng này và tăng cường sự 
hiện diện của quý vị trong các cửa hàng của chúng tôi.  

• Chương trình là tùy chọn hoàn toàn.     
• Các nhà cung cấp chọn một trong các tùy chọn này sẽ được cung cấp một chỉ dẫn tại giá, 

bên cạnh thẻ giá, cho biết lựa chọn của quý vị.     
• Chúng tôi cũng giới thiệu các nhà cung cấp này thông qua trang web, phương tiện truyền thông 

xã hội và các hoạt động tiếp thị khác của chúng tôi. 
 
KHUYẾN MẠI SẢN PHẨM 
Nếu quý vị đang cung cấp một khoản phụ cấp với mặt hàng mới của mình, quý vị có thể điền 
thông tin đó vào tab thứ hai. Thông tin sản phẩm từ tab Ưu đãi Mặt hàng Mới sẽ được sao chép 
qua.    

1. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho phụ cấp của quý vị.  Số ngày phụ cấp tối thiểu là 
7.  

2. Nhập các yếu tố phụ cấp. 
3. Nhập chiết khấu khuyến mại mà quý vị đang cung cấp cho MOC.  Mẫu này cho phép các 

khoản phụ cấp sau, có thể được xếp chồng lên nhau (ví dụ: MCB + Billback + Scan). 
  

 
'TIỀN' GIẢM GIÁ HÓA ĐƠN - Nếu quý vị đang giảm giá hóa đơn tại thời điểm giao hàng, 
hãy nhập số tiền MỖI KIỆN HÀNG quý vị đang cung cấp cho MOC.     
% GIẢM GIÁ HÓA ĐƠN – Nếu ưu đãi hóa đơn của quý vị dựa trên chiết khấu phần trăm từ 
CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN, hãy nhập số tiền chiết khấu (thường là 10%, 20%, 30%, 40%, 
50%, v.v.)   
MCB $ hoặc MCB % KIỆN HÀNG – MCB (Khoản Bồi hoàn của Nhà sản xuất) được cung 
cấp bằng đô-la hoặc tỷ lệ phần trăm. Nhập một trong hai, không nhập cả hai. MCB thường có 
UNFI.  
LẬP HÓA ĐƠN TRỞ LẠI (BILLBACK) – Nhập đề nghị lập hóa đơn trở lại cho toàn bộ kiện 
hàng. Các khoản lập hóa đơn trở lại có thể được tính hóa đơn thông qua một bên thứ ba.    



13 | Trang 
 

THÙ LAO BÁN HÀNG (SCAN ALLOWANCE) – Thù lao bán hàng phải được cung cấp cho 
mỗi đơn vị hàng.              
  
QUÝ VỊ ĐÃ SẮP XONG! 
Để hoàn thành Nhà cung cấp Mới và / hoặc Yêu cầu Mặt hàng Mới, vui lòng làm theo danh sách 
kiểm tra quan trọng bên dưới. Điều này sẽ đảm bảo các mặt hàng của quý vị có thể được đánh 
giá đúng và, nếu được chấp nhận, chúng tôi có thể xử lý thủ tục giấy tờ của quý vị. Quý vị nên 
nhờ người khác giúp quý vị xem xét mọi thứ để đảm bảo thông tin đó chính xác. 
 

¨ Xem lại tất cả thông tin trên Hồ sơ Nhà cung cấp Mới của quý vị. 
¨ Xem lại tất cả thông tin trên Mẫu đơn Ủy quyền Mặt hàng Mới của quý vị. 
¨ Đảm bảo rằng quý vị có hình ảnh kỹ thuật số cho tất cả các sản phẩm được liệt kê trên 

mẫu đơn mặt hàng mới. 
¨ Chúng tôi cần bản sao PDF GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM PHÁP 

LÝ (COI) của quý vị. 
¨ Chúng tôi sẽ cần một bản PDF của mẫu W-9 hoàn chỉnh. 

 
CÁC BƯỚC CUỐI CÙNG 
Khi quý vị có sẵn tất cả thông tin, hãy tạo một email để gửi đến: 
newvendor@marketofchoice.com 
 
Đính kèm cả các mẫu đơn bằng Microsoft EXCEL và cả hai mẫu PDF (COI và W9). Trong phần 
nội dung của email, hãy cho chúng tôi biết về quý vị, công ty, sản phẩm của quý vị và lý do quý 
vị cho rằng chúng sẽ phù hợp với Market of Choice. 
 
Gửi các mẫu sản phẩm của quý vị cùng với các bản sao của TẤT CẢ CÁC MẪU tới: 
 
Market of Choice, Inc. 
Attn. New Product Samples 
2862 Willamette Street 
Suite B 
Eugene, Oregon 97405 
 

 
 

Cảm ơn quý vị đã nộp hồ sơ! 
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CÁC ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG MOC - Cập nhật đến Tháng Tư, 2021 
 
LƯU Ý: ỦY QUYỀN SẢN PHẨM MỚI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI QUẢN LÝ BÁN 
HÀNG MARKET OF CHOICE TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ CỬA HÀNG CỦA 
CHÚNG TÔI TẠI EUGENE.  VUI LÒNG KHÔNG TRÌNH BÀY SẢN PHẨM MỚI 
CỦA QUÝ VỊ TRỰC TIẾP CHO ĐỘI NGŨ CỬA HÀNG CỦA CHÚNG TÔI. 
 
 
CÁC ĐỊA ĐIỂM Ở EUGENE   CÁC ĐỊA ĐIỂM Ở PORTLAND 
MOC#1 – WILLAKENZIE   MOC#2 – CEDAR MILLS 
2580 Willakenzie Blvd    250 NW LOST SPRINGS ROAD 
Eugene, OR  97401     PORTLAND, OR 97229 
 
MOC#6 – DELTA OAKS   MOC#3 – BELMONT 
1060 Green Acre Road    1090 SE Belmont Street 
Eugene, OR 97408     Portland, OR 97214 
 
MOC#9 – WILLAMETTE   MOC#5 – WEST LINN 
67 WEST 29TH AVENUE   5639 HOOD STREET 
EUGENE, OR 97405    WEST LINN, OR 97068 
 
MOC#10 – FRANKLIN 
1960 FRANKLIN ROAD 
EUGENE, OR 97403 
 
CORVALLIS     BEND     
MOC#7 – CORVALLIS    MOC#8 – BEND 
922 NW CIRCLE ROAD, STE 110  115 NW SISEMORE STREET 
CORVALLIS, OR 97330    BEND, OR 97201 
 
NAM OREGON           
MOC#4 – MEDFORD    MOC#11 – ASHLAND 
1300 BIDDLE ROAD    1475 SISKIYOU BOULEVARD 
MEDFORD, OR 97504    ASHLAND, OR 97520 
 


