
 

 

THƯ MỜI 
Tham gia Sự kiện kết nối giao thương ngành công nghiệp ô tô xe máy, xe điện  

và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Hàn Quốc 2020 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp 

Trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 còn diễn biến phức tạp và chưa thể dự đoán thời 

điểm có thể kiểm soát được hoàn toàn, các hoạt động sản xuất – thương mại nói chung đều bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại quốc tế 

trực tiếp giữa các doanh nghiệp cũng không thể diễn ra do việc cấm thông thương và khai thác 

đường bay thương mại của các Quốc gia.  

Do vậy, Công ty Cổ phần Hội chợ & Xúc tiến thương mại Á Châu (ATFA) phối hợp 

với công ty TNHH MICE Promotion (Hàn Quốc) tổ chức Sự kiện kết nối giao thương trực 

tuyến Việt Nam – Hàn Quốc 2020 về ngành Công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và Công 

nghiệp hỗ trợ. Sự kiện nhằm mục đích tạo ra môi trường kết nối, hợp tác, trao đổi thông tin 

và phát triển quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trên nền tảng 

online; dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (K-BIZ) và Hiệp 

hội Korea Wellness Industry Association. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia hoạt động kết nối B2B tại 

sự kiện, với các nội dung chính sau đây: 

Nội dung: 

- Khu vực kết nối B2B tại sự kiện: Mỗi doanh nghiệp Hàn Quốc có 1 bàn, 01 laptop và 

01 phiên dịch để gặp gỡ giao thương trực tuyến với công ty sản xuất, lắp ráp, phân phối, 

thu mua (buyer) Việt Nam. Mỗi phiên B2B có thời lượng 30 phút, theo lịch đăng ký 

trước. 

- Các hoạt động hỗ trợ sau sự kiện: Kết nối giao thương mở rộng cho các nhóm đối 

tượng khách hàng mục tiêu tại thị trường Hàn Quốc, được ưu đãi tham gia và hỗ trợ 

quảng bá khi tham gia phiên bản triển lãm online của Autotech năm 2021. 

Chương trình dự kiến: đính kèm giấy mời. 

Thời gian: 08:30 – 16:00 ngày 09/12/2020 

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

Chi phí: Toàn bộ chi phí kết nối, tiệc trà giữa giờ được ban tổ chức đài thọ. 

Đăng ký tham gia: Thời hạn đăng ký trước ngày 05 tháng 12 năm 2020. Ưu tiên đặt lịch 

kết nối B2B cho doanh nghiệp đăng ký sớm. Mẫu đăng ký tham gia (đính kèm). 

 

Thông tin liên hệ đăng ký:  

Người liên hệ: Ms. Minh Tuyết  

ĐT: 091.353.9198      Email: minhtuyet@atfaexpo.vn 

Trân trọng./. 


