
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

SỰ KIỆN KẾT NỐI CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO VIỆT NAM 2020 

 

- Ngày 1: 07h30 - 17h00, Thứ 5, ngày 23 tháng 07 năm 2020 

Địa điểm:  Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

- Ngày 2: 08h00 - 16h00, Thứ 6, ngày 24 tháng 07 năm 2020 

Địa điểm: Mê Linh – Hà Nội và Tiên Sơn – Bắc Ninh 

Ngày 1: Triển lãm và kết nối 

* Phòng 1 – Sảnh chính và triển lãm của 50 nhà cung cấp và và các công ty buyers có nhu cầu trưng bày 

* Phòng 2 – Khu vực kết nối: các phiên giao dịch B2B với 15 buyers 

 Phòng 1 Phòng 2 Ghi chú 

07:30 – 

08:30 

50 nhà cung cấp và các công ty buyers 

chuẩn bị bàn trưng bày của mình 

15 buyers chuẩn bị bàn kết 

nối của mình 

- Bàn: 0.6*1.8m và 02 

ghế.  

- Các công ty tự chuẩn 

bị standy quảng bá 

công ty (có sẵn, hoặc 

theo kích thước: 

0.8*1.8m).  

- BTC không in 

banner cho các công 

ty, theo quy định của 

Dự án về hạn chế đồ 

nhựa sử dụng một lần. 

08.30 – 

09.00 

Đại biểu đăng ký  

09:00 – 

09.30 

Khai mạc sự kiện: Tất cả khách mời tập trung tại phòng 1 

- VASI phát biểu: giới thiệu chương trình, khách VIP, 15 buyers  

- Đại diện Bộ kế hoạch Đầu tư và USAID phát biểu 

- Dự án LinkSME phát biểu 

09:30 – 

10:00 

VASI mời khách VIP và buyers tham quan các gian hàng trưng bày 

10:00 – 

12:00 

- Các DN tự giới thiệu trong 10-20p, theo 

lịch đã đăng ký trước 

- Khách thăm các gian hàng 

08 phiên kết nối, mỗi 

phiên 15p, theo lịch đã 

đặt trước  

Điều chỉnh tùy theo 

số lượng đăng ký 

12:00 – 

13:00 

Ăn trưa buffet và giao lưu  

13:00 – 

17:00 

- Các DN tự giới thiệu trong 10-20p, theo 

lịch đã đăng ký trước 

- Khách thăm các gian hàng 

16 phiên kết nối, mỗi 

phiên 15p, theo lịch đã 

đặt trước  

Điều chỉnh tùy theo 

số lượng đăng ký 

17:00 – 

17.15 

Kết thúc, dọn dẹp   

    



Ngày 2: Đi thăm và chia sẻ kinh nghiệm tại nhà máy  

(Dự kiến thăm 2 công ty dưới đây – có thể thay đổi) 

8:00 Khởi hành từ HN  

9.00 Có mặt tại trụ sở Công ty 1: Công ty cổ phần Cơ khí xuất 

khẩu 

Địa chỉ: Lô 15, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  

Có thể thay đổi phụ 

thuộc vào thời gian di 

chuyển 

9:00 – 9:30 Giới thiệu về công ty  Thời gian có thể thay 

đổi 
09:30 – 10:00 Đi thăm nhà máy EMTC 

10:00 – 11:00 Chia sẻ kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu người mua,  

hỏi đáp 

11:00 – 12:00 Ăn trưa  

12:00 – 13:00 Di chuyển tới Công ty 2: Manutronics Vietnam 

Địa chỉ: Số 7, Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Tiên Sơn, Bắc 

Ninh 

Có thể thay đổi theo 

thời gian di chuyển 

13:00 – 13:30 Giới thiệu về công ty và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu người 

mua 

Thời gian có thể thay 

đổi 

13:30 – 14:00 Đi thăm nhà máy Manutronics 

14:00-15:00 Chia sẻ kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu người mua,  

hỏi đáp 

15:00  Rời Manutronics để trở về Hà Nội Có thể thay đổi phụ 

thuộc vào thời gian 

di chuyển 

16:00 Có mặt tại Hà Nội  

 


