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Nhu cầu Marketing cho tiệm bánh Happy Sun 
của trẻ khiếm thị, nhìn kém thuộc Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng

Tổ chức cộng đồng: Trung tâm Khiếm thị Nhật 
Hồng là trường nuôi dạy trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ 
mồ côi và khiếm thị đa tật. Ngoài việc cung cấp cho 
các em kiến thức, trung tâm còn dạy cho các em kỹ 
năng sống, kỹ năng học tập và làm việc cần thiết để 
hòa nhập xã hội. Bên cạnh đó còn có một mái ấm 
cho các bạn khiếm thị (nhìn kém) học đại học, cao 
đẳng và học nghề. Trung tâm cũng mở tiệm bánh 
Happy Sun để tạo thu nhập và cơ hội việc làm cho 
các em nhìn kém.

Nhu cầu cộng đồng: Hiện tại tiệm bánh Happy Sun 
đã đi vào hoạt động nhưng lượng khách hàng chưa 
có nhiều do không có nhân lực về marketing. Do đó 
tiệm có nhu cầu được hỗ trợ quảng bá nhiều hơn.

Mục tiêu phục vụ cộng đồng:
     - Tăng việc truyền thông về các hoạt động của tiệm bánh do các 
     bạn khiếm thị (nhìn kém) vận hành.
     - Tăng thu nhập và góp phần tạo việc làm ổn định cho các em    
     khiếm thị.
     - Tăng cường truyền thông thêm cho các hoạt động của Trung tâm 
     Nhật Hồng, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về cơ hội 
    sống và làm việc bình đẳng của người khiếm thị, nhìn kém.

Mục tiêu học tập của sinh viên:
     - Nâng cao hiểu biết của sinh viên về cộng đồng người khiếm thị, và 
     những cộng đồng có nhu cầu đặc biệt nói chung
     - Sinh viên học được kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thị trường.
     - Sinh viên học được kiến thức và kỹ năng xây dựng một kế hoạch 
     marketing.

Các hoạt động của sinh viên: Khảo sát thị trường, lập kế hoạch marketing, thực hiện chương trình quảng bá, đánh 
giá chương trình và khuyến nghị chiến lược marketing cho tiệm bánh.

Yêu cầu đối với sinh viên tham gia:
     - Tích cực, có trách nhiệm, linh hoạt, ham học hỏi.
     - Yêu thích các hoạt động vì cộng đồng.
     - Yêu thích hoạt động truyền thông, quảng cáo, marketing.
     - Sáng tạo, linh hoạt, biết tiếng Anh là một lợi thế.

Thời gian dự kiến: 3 tháng


