
Thời gian: 7 (Thứ Tư) – 9 (Thứ Sáu), tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Portmesse Nagoya

Ban tổ chức：Reed Exhibitions Japan

Phương án tham dự từ xa
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Phương án tham dự từ xa không đơn giản chỉ là dịch vụ kết nối online
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Bạn có thể ngồi tại

văn phòng

Khách tham quan ghé

thăm triển lãm

Khách tham quan sử dụng

hệ thống online

Tại địa điểm

triển lãm

Bạn có thể tiếp cận được hai dạng khách tham quan
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Hệ thống online

Tại gian hàng, BTC sẽ bố trí 01 phiên dịch có trách nhiệm:

• Giải thích về sản phẩm và kết nối online giữa bạn với khách tham

quan.

• Thu thập danh thiếp và phát tờ rơi giới thiệu công ty và sản phẩm

Tại hệ thống online, bạn có thể tiếp cận khách tham quan

online như sau:

• Liện lạc bằng các cuộc gọi video, hệ thống chat.

• Nhận danh sách khách tham quan là những khách hàng

download tài liệu từ gian hàng ảo của bạn.



Bạn có thể họp online với các khách tham quan trực tiếp đến triển lãm

1. Phiên dịch sẽ giới thiệu sản phẩm

của bạn bằng tiếng Nhật và kết nối

online khách tham quan với bạn.

2. Phiên dịch sẽ giúp bạn thu hút

khách tham quan và phát tờ giới

thiệu sản phẩm tại triển lãm

3. Phiên dịch sẽ chụp ảnh hoặc scan 

danh thiếp của khách tham quan và 

gửi cho bạn

4. Tiếp nhận và chuyển tới bạn các câu

hỏi từ khách tham quan ghé gian

hàng của bạn

【Gian hàng thực tế】 Bạn có thể làm gì với phương án tham dự triển lãm từ xa？
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Khách tham quan

Phiên dịchKhách trưng bày

Khách trưng bày

Phiên dịch

Khách tham quan



• Giải thích thói quen của khách tham quan

• Hướng dẫn trưng bày sản phẩm

• Hướng dẫn cách nói chuyện với khách tham quan Nhật

• Hướng dẫn cách thu hút thêm khách tham quan Nhật
tại triển lãm

Ban tổ chức sẽ có buổi làm việc trước với công ty phiên dịch để giới thiệu các thông tin chi tiết về nhà trưng bày

Phiên dịch trở thành 

nhân viên kinh

doanh

Ban tổ chức sẽ có buổi làm việc trước với các phiên dịch trước triển lãm
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１．Bạn có thể dựng gian hàng online

 Bạn có thể tiếp cận

khách tham quan đã

xem gian hàng ảo của

bạn thông qua ứng

dụng email/ chat.

 Hệ thống sẽ được mở 2 

tuần trước thời gian

diễn ra triển lãm.

 Bạn sẽ nhận được danh

sách các khách tham

quan là các bên đã

download các file tài

liệu từ gian hàng ảo

của bạn

【Gian hàng Online】Bạn có thể tiếp cận khách tham quan online
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【Gian hàng Online】Bạn có thể tiếp cận khách tham quan online

２．Bạn có thể tiếp cận khách tham quan Online
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• 1. Trong vòng 01 tuần trước triển lãm, gian hang ảo của bạn sẽ được mở cho khách tham quan và bạn sẽ bắt đầu nhận được các
yêu cầu cuộc gặp từ khách tham quan.

• 2. Bạn có thể đặt lịch làm việc trực tiếp tại triển lãm hoặc online và sắp xếp kế hoạch làm việc thông qua hệ thống.

• 3. Bạn có thể thực hiện cuộc gặp trực tiếp hoặc trực tuyến với khách tham quan trong thời gian diễn ra triển lãm.



 Bạn sẽ biết ai (tên

công ty và tên

người) đang tham

quan gian hàng của

bạn theo thời gian

thực và tiếp cận họ

bằng cách nói

chuyện hoặc email

 Nếu bạn bỏ lỡ khách

tham quan đã ghé

thăm gian hàng ảo

của bạn trong thời

gian thực, bạn có

thể phản hồi lại với

khách qua việc chat 

và email với họ 8

【Gian hàng Online】Bạn có thể tiếp cận khách tham quan online

3．Bạn có thể giao tiếp bằng hệ thống video call, chat và email



Dịch vụ thông tin về khởi tạo gian hàng thực tế ảo

1. Làm thế nào để lựa chọn ảnh sản phẩm để tạo hiệu ứng tốt hơn tại triển lãm

2. Hình thức upload các giới thiệu sản phẩm công ty nào sẽ thuận tiện cho khách tham quan Nhật tải xuống?

3. Làm thế nào để tạo poster online hấp dẫn?

4. Mẹo nói chuyện online theo phong cách Nhật.

blank booth 

changed into 

eye-catching 

booth

【 Gian hàng Online 】 BTC sẽ hỗ trợ bạn để tạo gian hàng thực tế ảo

9



 Gian hàng tiêu chuẩn của Ban tổ chức và 01 thiết bị máy tính bảng phục vụ cho các cuộc gặp trực tuyến (Thông tin thêm vui lòng xem tại file gửi kèm)

 Nhân viên của BTC sẽ trang trí gian hàng cho bạn như dán poster, trưng bày sản phẩm/ công nghệ (poster do doanh nghiệp trưng bày tự chuẩn bị hoặc BTC có

thể in hộ với giá JPY 8,800/ tấm)

 Phiên dịch viên sẽ trực tại gian hàng của bạn trong suốt 03 ngày và thay mặt bạn giải thích các công nghệ/ sản phẩm của bạn tới khách tham quan tại triển lãm.

 Khi phiên dịch viên tìm thấy khách tham quan có quan tâm đến sản phẩm/ công nghệ của bạn, phiên dịch sẽ gọi online cho bạn và phiên dịch cuộc gặp giữa

bạn và khách tham quan.

Phiên dịch viên sẽ trực tại gian hàng của bạn trong 03 ngày và thực hiện các hoạt động bán hàng tại triển lãm. Đồng thời, nhân viên này

cũng sẽ sắp xếp các cuộc gặp online giữa bạn với các khách tham quan trực tiếp tại triển lãm quan tâm đến sản phẩm và công nghệ của

bạn.

Phiên dịch viên sẽ có mặt tại gian hàng của bạn để giải thích sản

phẩm/ công nghệ của bạn tới khách tham quan và thu thập danh

thiếp của họ.

Bạn có thể thực hiện các cuộc gặp trực tuyến với khách tham quan

thông qua hệ thống “Online Meeting Service”.  Phiên dịch viên sẽ hỗ

trợ bạn phiên dịch cuộc gặp.

Booth image
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Chi phí :  JPY 778,800 ~ 172,000,000 VND cho gian hàng 8.1 m2 (đã bao gồm thuế) 

Gói tham gia tiêu chuẩn

Gói này bao gồm những gì?

* Khách trưng bày sẽ liên lạc trước với phiên dịch qua email để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ công nghệ



 Gian hàng tiêu chuẩn của Ban tổ chức và 01 thiết bị máy tính bảng phục vụ cho các cuộc gặp trực tuyến (Thông tin thêm vui lòng xem tại file gửi kèm)

 Nhân viên của BTC sẽ trang trí gian hàng cho bạn như dán poster, trưng bày sản phẩm/ công nghệ (poster do doanh nghiệp trưng bày tự chuẩn bị hoặc BTC có

thể in hộ với giá JPY 8,800/ tấm)

 01 Phiên dịch viên sẽ trực tại gian hàng của bạn trong suốt 03 ngày và thay mặt bạn giải thích các công nghệ/ sản phẩm của bạn tới khách tham quan tại triển

lãm.

 Khi phiên dịch viên tìm thấy khách tham quan có quan tâm đến sản phẩm/ công nghệ của bạn, phiên dịch sẽ gọi online cho bạn và phiên dịch cuộc gặp giữa

bạn và khách tham quan.

Phát triển trên cơ sở của Gói tham gia tiêu chuẩn trong đó 02 doanh nghiệp trưng bày sẽ cùng chia sẻ 01 gian hàng thực tế

nhưng được bố trí riêng 02 gian hàng thực tế ảo và cùng chia sẻ 01 phiên dịch viên (Doanh nghiệp muốn thuê thêm phiên dịch có

thể liên hệ để được BTC bố trí thêm với chi phí do doanh nghiệp tự trả) 

Phiên dịch viên sẽ có mặt tại gian hàng của bạn để giải thích sản

phẩm/ công nghệ của bạn tới khách tham quan và thu thập danh

thiếp của họ.

Bạn có thể thực hiện các cuộc gặp trực tuyến với khách tham quan

thông qua hệ thống “Online Meeting Service”.  Phiên dịch viên sẽ hỗ

trợ bạn phiên dịch cuộc gặp.

Booth image
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Chi phí :  JPY 389,400 ~ 86,000,000 VND cho gian hàng chia sẻ 8.1 m2 (đã bao gồm thuế) 

Gói tham gia chia sẻ gian hàng thực tế với 01 doanh nghiệp

Gói này bao gồm những gì?

* Khách trưng bày sẽ liên lạc trước với phiên dịch qua email để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ công nghệ



 Gian hàng tiêu chuẩn của Ban tổ chức và 02 thiết bị máy tính bảng phục vụ cho các cuộc gặp trực tuyến (Thông tin thêm vui lòng xem tại file gửi kèm)

 02 Nhân viên của BTC sẽ trang trí gian hàng cho bạn như dán poster, trưng bày sản phẩm/ công nghệ (poster do doanh nghiệp trưng bày tự chuẩn bị hoặc BTC 

có thể in hộ với giá JPY 8,800/ tấm)

 02 Phiên dịch viên sẽ trực tại gian hàng của bạn trong suốt 03 ngày và thay mặt bạn giải thích các công nghệ/ sản phẩm của bạn tới khách tham quan tại triển

lãm.

 Khi phiên dịch viên tìm thấy khách tham quan có quan tâm đến sản phẩm/ công nghệ của bạn, phiên dịch sẽ gọi online cho bạn và phiên dịch cuộc gặp giữa

bạn và khách tham quan.

Phát triển trên cơ sở của Gói tham gia tiêu chuẩn trong đó 03 doanh nghiệp trưng bày sẽ cùng chia sẻ 01 gian hàng thực tế

nhưng được bố trí riêng 04 gian hàng thực tế ảo và cùng chia sẻ 02 phiên dịch viên

Phiên dịch viên sẽ có mặt tại gian hàng của bạn để giải thích sản

phẩm/ công nghệ của bạn tới khách tham quan và thu thập danh

thiếp của họ.

Bạn có thể thực hiện các cuộc gặp trực tuyến với khách tham quan

thông qua hệ thống “Online Meeting Service”.  Phiên dịch viên sẽ hỗ

trợ bạn phiên dịch cuộc gặp.

Booth image
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Chi phí :  JPY 227,325 ~ 51,000,000 VND cho gian hàng chia sẻ 8.1 m2 (đã bao gồm thuế) 

Gói tham gia chia sẻ gian hàng thực tế với 03 doanh nghiệp

Gói này bao gồm những gì?

* Khách trưng bày sẽ liên lạc trước với phiên dịch qua email để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ công nghệ



 Đăng ký các thông tin cơ bản về Công ty

 Cập nhật Brochure/Catalog/Hình ảnh

 Chọn tone màu
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Kế hoạch & Các việc cần làm

① Tạo gian hàng Online:   trước ngày 24/3/2021

② Gửi hàng mẫu:   Trong khoảng từ 29/3/2021 đến 1/4/2021 
(chi phí gửi hàng và thông quan do doanh nghiệp trưng bày tự chịu)

 Đặt gửi hàng 2 chiều nếu cần

 Brochure, hàng mẫu và poster

 Gửi hàng về: Reed Exhibitions Japan, Masaki Hatabe

Address: 18F Shinjuku-Nomura Bldg 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570, Japan

Phone:    81-03-3348-8506



Liên hệ

Đại diện của BTC Triển lãm Mtech Nagoya 2021 tại Việt Nam

Công ty TNHH EIFEC
Phòng 2401, Tầng 24, Tòa G3, Vinhomes Green Bay, số 7 Đại lộ Thăng Long, 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84- 24-73056788/ 3992 7489/ 3992 7498 | Hotline: 0904099281

Email: ngoc@eifec.com.vn

Atnn: Ms. Nguyễn Bội Ngọc

mailto:ngoc@eifec.com.vn

