
  Chợ Bán buôn Nông sản Philadelphia, 
6700 Essington Ave, 215-336-3003

   Jetro, 700 Pattison Ave, 215-465-3055

   Restaurant Depot, 700 Pattison Ave,  
215-465-3055

   Các trang trại và vườn tại địa phương, tìm kiếm tại địa 
chỉ www.groundedinphilly.org

Để biết thêm thông tin về các nguồn nông sản, hãy liên hệ 
theo địa chỉ sellhealthy@thefoodtrust.org

*Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các nguồn nông sản. Việc 
tham chiếu các doanh nghiệp cụ thể không được coi là xác nhận hoặc 
giới thiệu.

DÀNH CHO CÁC NHÀ BÁN LẺ

CÁCH ĐỂ BÁN

TRÁI CÂY VÀ  
RAU CỦ TƯƠI

BÊN NGOÀI CỬA HÀNG CỦA QUÝ VỊ

CÁC NGUỒN NÔNG SẢN*

SỬ DỤNG GIỎ HOẶC ĐỒ ĐỰNG 
CÓ MÀU SẮC SẶC SỠ VÀ LUÔN 

ĐỂ ĐẦY HÀNG

TRƯNG BÀY NHỮNG MẶT HÀNG 
PHỔ BIẾN như chuối hoặc các mặt 
hàng theo mùa (dưa hấu vào mùa 

hè và bí ngô vào mùa thu). 

DÁN BẢNG CHỈ DẪN CÓ TÊN 
MẶT HÀNG VÀ GIÁ. Đưa ra các 

chương trình khuyến mãi và chiết 
khấu như “mua một, tặng một”.

TRƯNG BÀY CÁC MẶT HÀNG 
GIỮ ĐƯỢC ĐỘ TƯƠI NGON MÀ 

KHÔNG CẦN LÀM LẠNH  
như xoài, dứa, chuối, đu đủ,  

hành tây, khoai tây, và cà chua. 

CUNG CẤP CÔNG THỨC  
HOẶC MẸO NẤU ĂN

SỬ DỤNG KỆ HOẶC GIÁ DI ĐỘNG 
để di chuyển dễ dàng hơn, mặc dù 

không bắt buộc phải chuyển chúng 
vào trong vào ban đêm.

Việc trưng bày một cách hấp dẫn sẽ làm tăng 
doanh số và giúp giảm lãng phí thực phẩm. Hãy 
xem các mẹo dưới đây để biết cách trưng bày trái 
cây và rau củ.

MẸO TRƯNG BÀY

$

$

$

$

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN về hoạt động bán nông  
sản bên ngoài cửa hàng của quý vị, hãy liên hệ theo địa chỉ

gethealthyphilly@phila.gov



CHỦ CỬA HÀNG:
VIỆC BÁN TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ TƯƠI BÊN 

NGOÀI CỬA HÀNG CỦA QUÝ VỊ GIỜ ĐÃ TRỞ 
NÊN DỄ DÀNG HƠN

Phải có mái che  
hoặc ô để che  

nông sản.

Không để hộp  
hoặc đồ đựng trên  

nền đất.

Phải có ít nhất 6 foot* 
không gian vỉa hè 
không bị cản trở. Gian hàng phải 

nằm trong phạm vi 
3 foot tính từ tòa nhà, 
giáp với cửa hàng, và 

không nằm ngoài 
lề đường.

*hoặc ít nhất một nửa chiều rộng vỉa 
hè, tùy theo kích thước nào rộng hơn

DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN:

  Tất cả các giấy phép bắt buộc để cửa hàng 
của quý vị có thể đi vào hoạt động;

  Giấy phép cho cơ sở buôn bán thực phẩm, 
nếu quý vị chưa bán thực phẩm;

  Quý vị sẽ phải tuân thủ các yêu cầu bổ 
sung nếu muốn bán nông sản đã sơ chế 
hoặc lắp đặt mái hiên mới.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN về hoạt động cấp phép và 
các tiêu chuẩn thực phẩm hãy truy cập địa chỉ 

business.phila.gov/business/retail/grocery/ 

Kệ và các kết 
cấu được sử dụng 

để bày nông sản có 
thể để bên ngoài 

qua đêm.

Không cần giấy phép đặc biệt

Chỉ có trái cây và rau củ chưa qua 
chế biến mới hội đủ điều kiện

Bán thực phẩm tốt cho sức khỏe 
và tạo lợi nhuận


