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Thị trường điện tử điện lạnh:
Vàng thau lẫn lộn
Bởi:
Đỗ Hồng Dương
Vào dịp Tết Nguyên đán, các công ty sản xuất, kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh
thường tung ra những chiêu khuyến mại hấp dẫn nhằm tăng sức mua. Theo nhận định
của nhiều chủ cửa hàng điện tử, điện lạnh trên địa bàn TP. Hà Nội, thị trường những
ngày giáp Tết rất “nóng”. Nhưng không vì thế mà người tiêu dùng quên đi nỗi lo “vàng,
thau” lẫn lộn.

Người tiêu dùng nên thận trọng khi mua tivi khuyến mại.

Đổ xô đi mua hàng khuyến mãi
Dạo một vòng quanh các trung tâm điện máy lớn của Thủ đô như: Hai Bà Trưng, Quang
Trung, Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm), Giảng Võ (quận Ba Đình), Nguyễn Trãi (quận
Thanh Xuân)... thấy không khí mua sắm rất nhộn nhịp. Chủ một số cửa hàng trên phố
Hai Bà Trưng cho biết, các sản phẩm điện tử được người tiêu dùng quan tâm nhất vào
thời điểm này là tivi, dàn âm thanh, loa và máy ảnh kỹ thuật số...Tại Công ty TNHH
Điện tử Quân Hiền (Hai Bà Trưng), sức mua các mặt hàng điện tử tăng từng ngày, đặc
biệt là tivi. Chị Thu Hiền, Giám đốc điều hành Công ty cho biết: “Hiện sức mua các mặt
hàng điện tử tăng 20 - 30% so với cùng kỳ”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tivi JVC AV-29S357 (4 – 4, 5 triệu đồng/chiếc), LG 32PC5 (5 – 6 triệu đồng/chiếc), Samsung 743 NX ( 2- 3 triệu đồng/chiếc)... đang được
ưa chuộng nhất hiện nay. Dòng sản phẩm cao cấp - ti vi LCD (giá 10 – 30 triệu đồng)
cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng do những ưu điểm vượt trội về mẫu mã và
công nghệ.
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Một số model tivi 21 inch của Sony giảm giá khoảng 400.000 đồng/cái, Toshiba giảm
200.000 đồng/cái. Riêng tivi Samsung giảm giá mạnh cho cả 2 loại 21 inch và 29 inch
đến 500.000 đồng/cái và còn tặng thêm đầu DVD... Tương tự, mặt hàng đầu DVD cũng
giảm giá đáng kể.
Trước đây đầu DVD của các hãng có thương hiệu mạnh giá thường từ 1,5 triệu đồng/
cái trở lên, nay giá chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/cái. Đặc biệt, giá máy lạnh Toshiba-Ras,
loại 1 HP giảm đến 500.000 đồng/bộ còn được tặng thêm nồi cơm điện nhãn hiệu Sharp.
Quạt hơi nước hiệu TIFA giảm khoảng 200.000 đồng/cái, còn 990.000 đồng/cái. Nhiều
loại tủ lạnh của Sanyo giảm giá từ 400.000 đồng - 700.000 đồng/cái; tủ lạnh Samsung
SR-24 giảm 400.000 đồng/cái, máy giặt Sanyo, LG giảm từ 300.000 đồng - 500.000
đồng/cái. Các mặt hàng điện gia dụng như nồi cơm điện, lò vi sóng, bàn ủi, bình nấu
nước điện... cũng giảm từ 100.000 đồng - 400.000 đồng/cái, tùy loại.
Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim (Tràng Thi, Hoàn Kiếm) dù khai trương được hơn một
năm nhưng lượng khách cũng tăng đột biến. Vốn “nổi đình, nổi đám” với các chương
trình khuyến mãi, Trung tâm Nguyễn Kim thường giảm giá 30 - 40% giá trị sản phẩm
nên thu hút rất đông khách. Một nhân viên trung tâm cho biết: “Chúng tôi đón hàng
nghìn lượt khách/ngày”. Ngoài ra, tại các siêu thị HC, Pico, Trần Anh... đang có chương
trình Chợ Tết 2009 khuyến mãi giảm giá 20 – 30%, mua sắm giờ vàng, rước lộc đầu
xuân, mua tivi, tủ lạnh, máy lạnh... khách hàng được tặng thêm quà tặng có giá trị như
máy xay sinh tố, ấm đun nước, nồi cơm điện...... thu hút rất đông khách hàng.

Giá trên trời, chất lượng dưới đất?
Tuy thị trường điện tử, điện lạnh những ngày giáp Tết Nguyên đán đang cực kỳ sôi động
nhưng có một thực tế là hàng nhập lậu lại ngang nhiên bày bán ở khắp nơi. Điều đáng
nói là, số hàng nhập lậu này có chất lượng rất thấp nhưng lại được dán nhãn các hãng
nổi tiếng như Panasonic, LG, Toshiba, Samsung... rồi trà trộn vào các siêu thị, trung tâm
điện máy.
Theo khảo sát của chúng tôi, tại các cửa hàng điện tử, điện lạnh dọc phố Nguyễn Trãi,
Hai Bà Trưng, Quang Trung..., cùng một sản phẩm nhưng giá bán mỗi nơi một khác. Cụ
thể máy điều hòa Panasonic công suất 12.000 BTU, có nơi giá 9 triệu đồng/chiếc, có nơi
chỉ 5 triệu đồng/chiếc. Loại 13.000 BTU của hãng Toshiba có nơi giá 10 triệu đồng, nơi
khác chỉ 4 triệu đồng/chiếc.
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Trước thực trạng trên, theo Phó chủ tịch Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng
Việt Nam Đỗ Gia Phan: “Khách hàng nên mua hàng ở các đại lý chính hãng, các cửa
hàng, siêu thị điện tử, điện máy lớn và yêu cầu phải có phiếu bảo hành chính hãng.
Ngoài ra, người tiêu dùng cần kiểm tra lại tem, nhãn mác, xuất xứ hàng, tránh bị đánh
tráo với hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi đã chọn được sản phẩm ưng ý, phải đánh
dấu trên từng bộ phận, những mối ghép. Nếu trót mua phải hàng giả, người tiêu dùng
hãy viết đơn khiếu nại gửi đến đội quản lý thị trường nơi gần nhất”.

Cảnh giác với hàng bán dạo
Gần đây, lực lượng QLTT đã phát hiện nhiều trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng điện
tử giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Sony, Panasonic, Philips, trong đó nhiều nhất là các
mặt hàng tivi, đầu đĩa, amply, loa, bàn ủi... Hầu hết các sản phẩm này được lắp ráp từ
những linh kiện thu mua trôi nổi trên thị trường, hoặc hàng Trung Quốc nhập lậu.
Mặt hàng máy lạnh bán trôi nổi trên thị trường thu hút giới bình dân do giá rẻ 2-3 triệu/
máy lạnh 2 cục cũng là mặt hàng được tân trang lại từ những linh kiện Trung Quốc nhập
lậu. Vừa qua, cơ quan chức năng đã tịch thu 186 đầu máy giả hiệu Okay, hàng chục tivi
giả hiệu Sony và gần 80 amply hiệu Calivip giả.
Các mặt hàng điện gia dụng giả nhãn hiệu này thường được người bán đến tận nhà mời
chào mua với giá bán rẻ hơn giá thị trường 500.000 - 1 triệu đồng/sản phẩm. Không ít
người tiêu dùng đã ham rẻ, mua phải

Tủ lạnh, máy giặt... sẽ còn giảm giá
Theo lộ trình thực hiện AFTA, đến năm 2006 Việt Nam sẽ phải cắt giảm thuế nhiều mặt
hàng xuống mức 0%-5%. Mới đây Nhà nước cũng đã có quyết định cắt giảm thuế suất
các mặt hàng máy giặt và điện lạnh như tủ lạnh, máy lạnh dạng nhập khẩu nguyên chiếc
của Thái Lan từ 20% xuống còn 10% (áp dụng từ đầu tháng 4/2005). Nhiều nhà nhập
khẩu các mặt hàng điện lạnh từ Thái Lan hiện đã tạm ngưng nhập hàng để chờ hướng
dẫn thực hiện mức thuế mới (đến thời điểm này vẫn chưa được cơ quan chức năng thực
hiện).
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Ông Nguyễn Trung Dzũng, Giám đốc điều hành Công ty Tân Hưng Long (nhà phân
phối độc quyền mặt hàng máy lạnh nhãn hiệu York- Hoa Kỳ), cho biết máy lạnh York
hiện nay được sản xuất tại Thái Lan, Malaysia và đang xâm nhập vào thị trường Việt
Nam với giá bán rất cạnh tranh. So với sản phẩm cùng loại của Toshiba, Carrier thì York
rẻ hơn từ 800.000 đồng - 1.200.000 đồng/ cái.
Phó tổng giám đốc một công ty điện tử lớn cho biết: Thái Lan là nước có thế mạnh về
sản xuất các mặt điện lạnh so với các nước trong khu vực. Khi mức thuế mới áp dụng,
hàng hóa của họ sẽ xuất hiện nhiều trên thị trường và sẽ ảnh hưởng đến hàng sản xuất
trong nước.
Trong tháng 3 năm trước, Nhà nước cũng đã giảm thuế nhập khẩu linh kiện hàng điện
tử xuống còn 5%. Đây là cơ hội để hàng điện tử, điện lạnh tiếp tục giảm giá thật sự...

TỪ NGỮ
điện tử, điện lạnh, vàng thau, sức mua, đổ xô, dàn âm thanh, quạt hơi nước, lò vi sóng,
bàn ủi/bàn là, máy xay sinh tố, gia dụng, dòng sản phẩm, vượt trội, mẫu mã, giờ vàng,
trà trộn phiếu bảo hành, chính hãng, trót, bán dạo, trôi nổi, nhập lậu, tân trang, ,

BÀI TẬP
Cho các hội thoại sau:
1. Anh Hải ơi, cái máy này lại bị kẹt giấy. Anh sửa giúp em đi.
2. Sao dạo này internet chậm thế nhỉ. Đề nghị bộ phận kỹ thuật kiểm tra xem có
virus gì không.
3. Cứ thỉnh thoảng nó lại reo, nhấc lên thì không thấy ai cả. Anh kiểm tra giùm tôi
với
4. Alô, xin chị chuyển sang chế độ fax giúp cho. Tôi muốn gửi fax.
5. Tôi đã mở hết cỡ rồi mà vẫn thấy nóng, anh làm ơn kiểm tra giùm ngay nhé.
Ở những câu trên, người nói đang nói đến loại máy nào:
Máy vi tính ( )
Máy in ( )
Máy fax ( )
Máy photocopy ( )
Máy lạnh ( )
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Điện thoại ( )
Linh kiện máy
Xem hình và điền vào tên linh kiện phù hợp

……………… …………………. …………………. ………………….

…………………… ………………… …………………..
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