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MỤC TIÊU CỦA
TRIỂN LÃM VIMEXPO

VIMEXPO với sứ mệnh “KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN” giữa Cơ 
quan quản lý Nhà nước, Nhà cung cấp sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và những Người mua hàng 
tiềm năng cũng như các Nhà đầu tư trong nước và quốc tế, 
góp phần:

Tăng cường quảng bá thương hiệu, kết nối giao 
thương;
Cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc về các 
chính sách, quy định liên quan;
Đẩy mạnh thu hút đầu tư của các doanh nghiệp FDI;
Mở rộng khả năng xuất khẩu tại chỗ cho doanh 
nghiệp trong nước;
Tăng khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu;
Giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong 
bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang là mối đe dọa 
cho nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn thế giới.

“Trong khuôn khổ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, VIMEXPO là triển lãm quốc tế đầu tiên về công 
nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì 
và chỉ đạo tổ chức. VIMEXPO 2020 sẽ trở thành “điểm gặp gỡ lý tưởng” giữa 
các doanh nghiệp, tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong 
nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, 
liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, 
các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; góp phần cụ thể 
hóa Nghị quyết số 115 ngày 6/8/2020 của Chính phủ”.

“Vương quốc Anh ủng hộ các sáng kiến nhằm duy trì tính ổn định và tăng 
cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi rất vui 
mừng hợp tác cùng Bộ Công Thương, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và các 
đối tác phát triển khác nhằm tăng cường năng lực các doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam và kết nối các doanh nghiệp với chuỗi cung ứng 
toàn cầu”.

“Nhờ các biện pháp quyết liệt và thành công của Chính phủ trong việc 
ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID, Việt Nam là một địa điểm hấp dẫn để 
tổ chức các chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến chế tạo và 
công nghiệp hỗ trợ. Sự kiện hôm nay là một cột mốc quan trọng của Dự án 
nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam đang được 
triển khai, do Chính phủ Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đồng tài trợ, Tổ chức 
Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương Việt Nam 
đồng thực hiện”.

Lĩnh vực trưng bày
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Động cơ, phụ 
tùng chi tiết máy, 

linh kiện ô tô

Ngành sản xuất
lắp ráp ô tô

Sản phẩm công 
nghệ cao, dịch vụ

công nghệ cao

Công nghiệp
công nghệ cao

Linh kiện điện tử và 
vật liệu sản xuất 

linh kiện, sản phẩm 
điện tử

Ngành điện tử

Các loại máy móc 
và thiết bị hoặc 

linh kiện phục vụ 
sản xuất

Ngành cơ khí
chế tạo

Xơ, vải, hoá chất, 
thuốc nhuộm, phụ 

liệu; Da, đế giày, 
hóa chất thuộc da, 

chỉ may…

Ngành dệt may
– da giày

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Gareth Ward - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Vương quốc Anh tại Việt Nam

Ông Kyle Kelhofer - Giám đốc quốc gia cấp cao
– Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC



Tổng diện tích: 7.000m2 với 280 gian hàng
Nhà trưng bày: trên 200 doanh nghiệp
Lượt khách tham quan thương mại: 10.000
Đoàn khách mua hàng: 190
Cơ quan Báo chí đưa tin về Triển lãm: 100
Tin bài truyền thông trong nước và quốc tế: 350
Cơ quan bảo trợ đến trực tiếp từ ngành Phát triển CNHT và CBCT 
các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc...

Triển lãm tổ chức song song 
với 2 hình thức triển lãm trực 
tiếp và trực tuyến 

Hoạt động trình diễn, giới 
thiệu sản phẩm, công nghệ 
mới

Phóng sự chuyên ngành tại 
nhà máy, xưởng sản xuất và 
tại gian hàng triển lãm

Khai mạc

Hội thảo 
chuyên ngành

Kết nối
giao thương
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93% 87% 96%

Đánh giá Triển lãm 
từ Tốt tới Rất Tốt

Đánh giá Sản phẩm, 
Công nghệ mới giới 
thiệu tại Triển lãm từ 

Tốt tới Rất Tốt

Đánh giá Chất lượng 
Nhà trưng bày từ Tốt 

tới Rất Tốt

• Cơ quan quản lý nhà nước - Doanh 
nghiệp CNHT: Cập nhật thông tin chính sách 
ban hành, giải đáp các thắc mắc, chia sẻ giao 
lưu, giúp doanh nghiệp luôn tiếp cận nhanh 
nhất thông tin từ Chính phủ - Nhà nước.
• Doanh nghiệp SX - Doanh nghiệp 
CNHT – Khách hàng mục tiêu: Là sân chơi 
để Cộng đồng DN CNHT giới thiệu thành tựu, 
công nghệ, sản phẩm – dịch vụ. Đồng thời quy 
tụ các DN SX đầu cuối mong muốn tối ưu sản 
xuất, tìm kiếm giải pháp, sản phẩm cho quy 
trình SX của mình. Từ đó tạo tiền đề thu hút các 
đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.
• Doanh nghiệp CNHT – Tổ chức, nhà 
đầu tư chuyên ngành, người mua hàng 
trong – ngoài nước.

• Doanh nghiệp - Phương tiện truyền 
thông chuyên ngành, Nền tảng quảng 
cáo mới, Công nghệ mới - Ứng dụng AI 
trong tìm kiếm khách hàng...

Lượt khách tham quan 
thương mại8.000

KHÁCH
THAM QUAN

ĐÁNH GIÁ
CHUNG VỀ
TRIỂN LÃM

Khách tham quan
theo đoàn150

Khách dự Khai mạc350

Khách dự Hội thảo 1200

Khách dự Hội thảo 2150

Khách tham dự
Kết nối giao thương1.460

VIMEXPO 2021 - CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG PHONG PHÚ

96%
TỔNG DIỆN TÍCH (M2)
NHÀ TRƯNG BÀY
LƯỢT KHÁCH THAM QUAN 
THƯƠNG MẠI
ĐOÀN KHÁCH MUA HÀNG
CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐƯA TIN VỀ 
TRIỂN LÃM
TIN BÀI TRUYỀN THÔNG
BANNER, BĂNG RÔN TRÊN CÁC 
TUYẾN PHỐ CHÍNH VÀ KHU 
CÔNG NGHIỆP
THƯ MỜI GỬI TRỰC TIẾP TỚI 
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

5.000
173

8.000

150
80

268
250

30.000

Nhà Trưng bày Hài 
lòng tới Rất hài lòng 
với Công tác quản lý, 

hỗ trợ từ BTC

Nhà Trưng bày Hài 
lòng tới Rất hài lòng 

với Nội dung triển lãm, 
Hội thảo và Hoạt động 

Kết nối giao thương

85%

Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT – 
Công ty CP Nhựa Hà Nội
“Tại VIMEXPO 2020 chúng tôi đã kết nối, giới 
thiệu và cung cấp sản phẩm cho rất nhiều 
DN, đã tạo ra được cơ hội kinh doanh mới 
trong thời điểm khó khăn hiện nay,..”

Ông Đặng Trần Thùy
Tổng Giám đốc – Công ty Kyoyo

“VIMEXPO 2020 là cơ hội để các DN kết nối 
đươc với nhau, giữa các DN cung cấp mặt hàng 
phụ trợ với các công ty sản xuất đầu cuối,..”

VIMEXPO 2020
MỞ MÀN ĐẦY ẤN TƯỢNG

POST SHOW REPORT 

Với tiền đề thực hiện Triển lãm VIMEXPO 
2020 thành công tốt đẹp trong bối cảnh 
dịch Covid, BTC mong muốn đặt kỳ vọng 
5 năm tới sẽ xây dựng VIMEXPO – Triển 
lãm CNHT thành chương trình đẳng cấp 
quốc tế, thu hút thêm nhiều sự chú ý từ 
các đối tác nước ngoài, đồng hành cùng 
doanh nghiệp trong nhiều hoạt động 
hơn nữa, trở thành kênh giao thương 
hữu ích nhất dành cho ngành CNHT tại 
Việt Nam.

KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN

VIMEXPO thuộc Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng phê duyệt, 
được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu thị 
trường và mối tương quan giữa Nhà nước - 
Doanh nghiệp - Khách hàng, từ đó tận dụng 
các nguồn lực, nguồn thông tin, công nghệ 
mới nhằm thực hiện được nhiệm vụ mục tiêu 
“KẾT NỐI - PHÁT TRIỂN” ngành công nghiệp 
hỗ trợ Việt Nam. 

VIMEXPO 2021 - NHỮNG KỲ VỌNG



Gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m), bao gồm đất trống, 
vách ngăn, thảm trải sàn, biển tên doanh nghiệp bằng 
tiếng Việt hoặc tiếng Anh, 01 bàn thông tin, 02 ghế, 02 đèn 
huỳnh quang, 01 ổ cắm điện 220V/5Amp/1P.
Đất trống (tối thiểu 18m2):
Chỉ bao gồm đất trống. Nhà trưng bày được quyền tự dàn 
dựng gian hàng và cần hoàn thành các nghĩa vụ với Ban tổ 
chức và Nhà triển lãm.

THÔNG TIN GIAN HÀNG

Tăng mức nhận diện thương hiệu, tiếp cận đúng và trực tiếp với đối tượng Khách hàng chuyên ngành
Tham gia triển lãm với không gian chuyên nghiệp: Sự kết hợp hoàn hảo của tham quan gian hàng, hội 
thảo chuyên ngành, Kết nối giao thương xuyên suốt chương trình.
Triển lãm áp dụng công nghệ cập nhật tiên tiến nhất về sự kết hợp giữa Triển lãm Trực tiếp và Trực tuyến 
nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giao thương và xóa đi mọi giới hạn về khoảng cách
Tìm kiếm, kết nối thêm các KH tiềm năng trong và ngoài nước
Cập nhật công nghệ mới và nhu cầu của thị trường
Khẳng định, đẩy mạnh thương hiệu tại thị trường thông qua truyền thông
Tối ưu lợi ích chi phí

Cập nhật logo trên trang chủ website chính thức của triển lãm
Đăng tin bài giới thiệu về DN và sản phẩm trên Website, fanpage chính thức và một 
số kênh báo chí hợp tác
Niêm yết tên và logo trên các ấn phẩm truyền thông chính thức (quyền lợi tùy chọn)
Tham dự miễn phí các hoạt động tại Triển lãm - Hội thảo, Kết nốt giao thương, Khảo 
sát thực tế
Ưu tiên sắp xếp gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI, Khách mua hàng VIP
Hỗ trợ trưng bày sản phẩm
Giấy phép của các cơ quan chức năng cho hàng hóa trưng bày tại Triển lãm
Vệ sinh và An ninh chung
Thư mời tham dự khai mạc và tham quan Triển lãm
Tham gia nhóm kết nối CNHT & CBCT online với hơn 500 doanh nghiệp chuyên 
ngành hoạt động tích cực trước, trong và sau khi kết thúc triển lãm – Kết nối cập 
nhật các thông tin về nhu cầu các KH trong và ngoài nước, cập nhật các thông tin, 
quyền lợi khi tham dự chương trình.

 (*) Ngoài các dịch vụ miễn phí nêu trên, nhà trưng bày có nhu cầu vui lòng liên hệ với Ban 
tổ chức để được hỗ trợ các dịch vụ khác (nhà thầu dàn dựng gian hàng, dịch vụ vận 
chuyển, hội thảo riêng…)

QUYỀN LỢI NHÀ TRƯNG BÀY

CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU ĐÃ THAM DỰ TRIỂN LÃM

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có vị trí tốt nhất!

Địa chỉ: Số 112 - A3 Đầm Trấu, P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: +84-24-3984 4104/05 * Fax: +84-24-3984 4108 
Người liên hệ: Ms. Quỳnh Hương (Email: huongnq@cisvietnam.com.vn * ĐT: +84-913 056 968)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 10.02 Lô A, Tòa nhà SATRA, 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: +84-28-3995 8116   *  Fax: +84-28-3995 8118

Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +84-024.3758.6810  * Email: vimexpo.via@gmail.com
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Trà My ( ĐT: +84-967 179 807)

CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM C.I.S VIETNAM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
- CỤC CÔNG NGHIỆP

www.c isv ietnam.com.vn /  www.c isdes ign .vn

Điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong Đơn đăng ký 
tham dự triển lãm, ký đóng dấu và gửi bản scan qua 
email cho Ban tổ chức (BTC), hoặc gửi văn bản gốc 
theo đường bưu điện.
Nhận dự thảo Hợp đồng từ BTC, kiểm tra, xác nhận 
thông tin và số liệu liên quan; BTC sẽ gửi lại văn bản 
gốc/ bản scan Hợp đồng BTC đã ký đóng dấu.
Ký, đóng dấu văn bản Hợp đồng/ bản scan mà BTC đã 
gửi, giữ lại 01 bản và chuyển lại BTC 01 bản có đầy đủ 
chữ ký, đóng dấu của 2 bên; đồng thời chuyển khoản 
đặt cọc 50% giá trị hợp đồng cho BTC. Sau khi BTC 
nhận được hợp đồng và chuyển khoản, thủ tục đăng 
ký được hoàn tất.
Sau khi hoàn thành thủ tục tham dự, BTC sẽ sắp xếp vị 
trí gian hàng cho quý vị một cách hơp lý dựa trên diện 
tích đăng ký, hình thức gian hàng và theo bố trí mặt 
bằng các khu vực của BTC.
Các đơn vị đăng ký tham dự sau ngày 15/09/2021 phải 
chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí hợp 
đồng để được chính thức xác nhận đăng ký tham dự.

 ĐỂ ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG THAM GIA
TRIỂN LÃM, ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY VUI LÒNG

THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU:

1.

2.

3.

4.

5.

THAM GIA
VIMEXPO 2021

VỚI NHỮNG LỢI ÍCH
THIẾT THỰC






