MANDALAY FM

:

လုပးငနး့စတငးေသာ ခုႏြစးႏြငံး တညးေထာငး်ဖစးခဲံပဵုကို ရြငး့်ပေပ့ပါ။

U NYI LWIN

:

Waaneiza Worldwide Trading Co., Ltd ဟာ က္ေနားတို႔ Wanneiza Worldwide
Corporate

ကုမၸဏီမ္ာ့ထဲက လုပးငနး့ချဲတစးခု ်ဖစးပါ တယး။ Waaneiza Worldwide

Corporate ကို မဖျဲ႔စညး့မီက၊ ကၽျနးေတားတို႔အေန်ဖငံး ှ၉၉ှ-ခုနစးကစတငး်ပီ့ Mandalay
Shweyi Co., Ltd အမညး်ဖငံး Foods & Beverages လုပးငနး့မ္ာ့ ထုတးလုပး သညးမြ
်ဖနး႔်ဖဴ့ေရာငး့ခ္သညးအထိ
လုပးကိုငးေဆာငးရျကးရငး့

လုပးကိုငးေဆာငးရျကးခဲံ
လုပးငနး့ပမာဏ

ပါတယး။

အဲံဒီလိုလုပးငနး့ေတျ

ၾကီ့ထျာ့လာတာရယး၊

စီ့ပျာ့ေရ့က႑

နယးပယးအစဵုရယး လုပးကုိငး လာရသညံးအတျကး လုပးငနး့ေတျကို ပိုမို်ပီ့ စနစးးတက္၊ ထိထိ
ေရာကးေရာကး

စီမဵခနး႔ချဲႏိုငးဘို႔

Waaneiza

Worldwide

Corporate

အမညးရြိ

လုပးငနး့အဖျဲ႔အမညး်ဖငံး ဿွွ၈ -ခုနစး စတငးဖျဲ႔စညး့ ေဆာငးရျကးခဲံပါတယး။
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:

လုပးငနး့စတငးတဲံအခ္ိနးမြာ ဘယးလိုအခကးအခဲေတျမ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ခဲံရ ပါသလဲ။
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:

ကၽျနးေတားတုိ႔အေန်ဖငံး

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေတျကို

ှ၉၉ွ-ခုနစးမ္ာ့

ေတျထဲက

လုပးကိုငးခဲံတာဆိုေတာံ အခကးအခဲမ္ိဳ့စဵုကို ေတျ႔ၾကဵဳရငးဆိုငး ခဲံ်ပီ့်ဖစးပါတယး။ Waaneiza
Worldwide Trading Co., Ltd အမညး်ဖငံး ကၽျနးေတားတုိ႔ ရငးဆိုငးရတဲံ အခကးအခဲကေတာံ
ကၽျနးေတားတုိ႔ရဲံ မိခငးကုမၸဏီ်ဖစးတဲံ Mandalay Shweyi Co., Ltd ကေန Waaneiza
Worldwide Corporate၊ အဲံဒီကေန Waaneiza Worldwide Trading Co., Ltd အစရြိသ်ဖငံး
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ချဲထျကး လုပးကိုငးေဆာငးရျကးရတဲံအတျကး Restructuring လုပးရတဲံသေဘာ မ္ိဳ့ေပါံ။
အဲံဒီေတာံ Restructuring ရဲံ Concept အရ ေတျ႔ရတဲံ အခကးအခဲမ္ိဳ့ေတျပဲ ၾကဵဳေတျ႔ရပါတယး။
MANDALAY FM

:

်ပညးပ Brand ေတျကုိ ်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကးမြာ ဘယးလိုနညး့လမး့ မ္ိဳ့ႏြငံး ်ဖနး႔ခ္ိပါသလဲ။ ်ပညးပ
Brand တစးခုကို ်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကထ
း ဲ သျငး့မယးဆိုရငး ဘယးလိုမ္ိဳ့ မိတးဆကးပါသလဲ၊
်ဖနး႔ခ္ိပါသလဲ။
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:

်ပညးပက Brand တစးခုကို ေစ့္ကျကးထဲတငးသျငး့ေတာံမယးဆိုရငး ပထမဦ့ဆဵု့ ကၽျနးေတားတို႔ရဲံ
Vision တစးခု်ဖစးတဲံ We provide healthy foods and beverages. ဆိုတဲံ ေဆာငးပုဒးနဲ႔
ကိုက/း မကိုကး

အရငးထိနး့ညြိ်ပီ့

စဥး့စာ့ပါတယး။

ကၽျနးေတားတို႔ရဲံ

Corporate

ဟာ

မိမိကိုယးတိုငးလဲ Manufacturer ်ဖစးသလို Trading လဲ ်ပဳလုပး ပါတယး။ သညံးအတျကး
အရညးအေသျ့ကို
်ပဌာနး့ထာ့တာ
ကိုကးညီမြဳရြ/ိ မရြိ၊

အထူ့ပဲအေလ့ေပ့
ေတျႏြငံး
Supply

ဂရုစိုကးပါတယး။

ကိုကးညီတယးဆိုရငး
လုပးမညံး

အရညးအေသျ့စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ဟာ

ကၽျနးေတားတို႔ေစ့္ကျကးရဲံ

ကုမၸဏီရဲံ

လိုအပးမြဳႏြငံး

ေနာကးခဵသမိုငး့ေၾကာငး့

ေတျကို

နညး့လမး့ေပါငး့စဵုႏြငံး ေလံလာပါတယး။ ဥပမာ - ကၽျနးေတား တို႔တငးသျငး့်ဖနး႔ခ္ိမညံး Product
ဟာ ထုတးလုပးတဲံ မိခငးႏိုငးငဵရဲံ ေစ့္ကျကးအေ်ခအေနကို ေလံလာပါတယး။ အဲံဒီမိခငးႏိုငးငမ
ဵ ြာ
အမညး ပ္ကးမရြိဘူ့ဆိုတာ ေသခ္ာတဲံအခါမြသာ ကၽျနးေတားတို႔ရဲံ ်ပညးတျငး့ ေစ့္ကျကးကို
တငးသျငး့်ဖနး႔ခ္ိဘို႔စဥး့စာ့ပါတယး။ အံဲဒီလိုေလံလာ်ပီ့ တဲံအခါမြ သကးဆိုငးရာ ွနးၾကီ့ဌာနေတျရဲံ
ေထာကးခဵခ္ကးေတျကုိ ရရြိေအာငးေဆာငးရျကးပါတယး။ အဲံဒီလိုေဆာငးရျကးလို႔ ေထာကးခဵခ္ကး
ေတျရရြိ်ပီ့ေတာံမြ ေစ့္ကျကးကို တငးသျငး့်ဖနး႔ခ္ိဘို႔ လုပးကိုငး ေဆာငးရျကးပါတယး။
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:

ယခုလကးရြိ ကုမၸဏီမြာ ဘယးႏိုငးငဵက Brand ေတျ တငးသျငး့ေန ပါသလဲ။
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ယခုလကးရြိ အေန်ဖငံး စကၤာပူက ဆီ့ခ္ိဳေွဒနာရြငးေတျအတျကး GlucosCare အမြတးတဵဆိပး
Herbal

Tea

ကို

မိခငးကုမၸဏီဟာ

်ဖနး႔ခ္ိေနပါတယး။

စကၤာပူႏိုငးငဵမြာ

GlucosCare

Pharmaceutical

Herbal

Tea

လိုငး့မြာ

ကို

ထုတးလုပးတဲံ

ထုတးလုပး်ဖနး႔ခ္ိေနတာဟာ

ႏြစးေပါငး့ (၅ွ) ေက္ားသကးတမး့ရြိေနတဲံ ကုမၸဏီ်ဖစးပါတယး။
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်ပညးပ

Brand

တခုကုိ

်ပညးတျငး့

ေစ့္ကျကးအတျငး့

်ဖနး႔ခ္ိေတာံမယး

ဆိုလြ္ငး

အရညးအေသျ့ပိုငး့၊ က္နး့မာေရ့ ညီညျတးမြဳ ရြိ / မရြိ အပိုငး့ စတာေတျကို ဘယးလိုမ္ာ့
ဆနး့စစး၊ သုဵ့သပးပါသလဲ။ ်ပညးပ Brand ဆိုတိုငး့ ်ပညးတျငး့ ေစ့္ကျကးထဲ ်ဖနး႔ခ္ိပါသလာ့။
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်ပညးပ Brand ဆိုတိုငး့ ကၽျနးေတားတို႔ ်ပညးတျငး့ ေစ့္ကျကးကို မတငးသျငး့ပါဘူ့။ အထကးမြာ
ကၽျနးေတား ေ်ပာခဲံတဲံအတိုငး့၊ အရညးအေသျ့ႏြငံး ပတးသကးရငး ကၽျနးေတားတို႔ဟာ အေတာံးကို
Conscious ်ဖစးပါတယး။ ဘာ်ဖစးလို႔လဲဆိုေတာံ ကၽျနးေတားတို႔ဟာ အစာ့အေသာကးကို Focus
လုပးထာ့တဲံအတျကး်ဖစးပါတယး။

ဒီေတာံ

ကၽျနးေတားတို႔ဟာ

မညးသညံးအမြာ့အယျငး့ကိုမြ

လကးခဵလို႔မရပါဘူ့။ ကၽျနးေတားတို႔ကိုယးတိုငး Food Manufacturer
်ဖစးတာရယးေၾကာငံး

အရညးအေသျ့ႏြငံး

ကၽျနးေတားတို႔ကိုယးတိုငးလဲ

ပတးသကးလာရငး

ႏိုငးငဵတကာ

ႏိုငးငဵတကာမြာက္ငံးသဵု့ေနတဲံ

ေစ့္ကျကးကို

Practice

်ဖစးတာရယး၊ Exporter

အေတား

ဂရုစိုကးပါတယး။

တငးပို႔ေရာငး့ခ္ေနတာေၾကာငံး

ေတျကို

နာ့လညး်ပီ့်ဖစးပါတယး။

ကၽျနးေတားတို႔ဟာဆိုရငး ကၽျနးေတား တို႔ကိုယးတိုငး ထုတးလုပးတဲံ ကုနးပစၥညး့ေတျကို ISO : 9001
: 2008 & HACCP, GMP စနစးေတျႏြငံးအညီ ်ပညးတျငး့၊ ်ပညးပေစ့္ကျကးေတျကို အထူ့သ်ဖငံံး
ယို့ဒယာ့၊ ဂ္ပနးႏြငံး EU ေစ့္ကျကးေတျကို ထုတးလုပး ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရာငး့ခ္ေနတဲံကုမၸဏီ ်ဖစးပါတယး။
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်ပညးပမြာေအာငး်မငး်ပီ့သာ့ Brand တစးခုကို ်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကး ေဖါကးရာမြာ ဘာေတျ
သိထာ့သငံးပါသလဲ။
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အဲံဒီပစၥညး့

ဘာေၾကာငံး

ေအာငး်မငးရသလဲဆိုတာရယး၊

်ပညးတျငး့မြာ

အဲံဒီပစၥညး့ကို

အမြနးတကယး လိုအပးတာ ဟုတ/း မဟုတးသိဘို႔ လိုအပး ပါတယး။ ဘာေၾကာငံး ေအာငး်မငးရသလဲ
ဆိုတာထဲမြာ အမ္ာ့ၾကီ့ ပါွငး ပါတယး။ ဥပမာ Marketing Strategy ေၾကာငံးလာ့၊ Product
Strategy ေၾကာငံးလာ့၊ ရြာ့ပါ့မြဳေၾကာငံးလာ့ဆို်ပီ့ သိထာ့ဘို႔ လိုပါတယး။ အထူ့သ်ဖငံး
ကၽျနးေတားတို႔အေန်ဖငံး ပစၥညး့တငးသျငး့မညံး ကုမၸဏီရဲံ Distribution Strategy, Marketing
Strategy ႏြငံး Brand Strategy ကို သိထာ့ဘို႔လိုအပးပါတယး။ အဲံဒီလို မသိရြိထာ့ဘူ့ဆိုရငး
်ပညးပမြာေအာငး်မငး်ပီ့

ေစ့္ကျကးရရြိေနေပမယံး

ကၽျနးေတားတို႔

်ပညးတျငး့ေစ့္ကျကးမြာ

ေအာငး်မငးဘို႔ မလျယးကူပါဘူ့။
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ဆရာံရဲံ စီ့ပျာ့ေရ့မူွါဒ သေဘာထာ့ကို ရြငး့်ပေပ့ပါ။
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ကၽျနးေတားရဲံ စီ့ပျာ့ေရ့မူွါဒကေတာံ အေတားေလ့ကို ရြငး့လငး့ပါ တယး။ မဂၤလာတရာ့ေတား
ႏြငံးအညီ က္ငံးၾကဵေနထိုငး်ခငး့ ်ဖစးပါတယး။ မဂၤလာရြိပါေစ။
U NYI LWIN
General Manager
SALES AND MARKETING DEPARTMENT
WAANEIZA WORLDWIDE TRADING CO., LTD.

