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HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 31

ĐỒNG HÀNH  CÙNG DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

NGÀNH HÀNG TRƯNG BÀY
GIAN HÀNG QUỐC TẾ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

& XUẤT KHẨU
MÁY MÓC THIẾT BỊ &

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
CÔNG NGHỆ SỐ &

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

KHU GIAN HÀNG TỪ XA tại Vietnam Expo 2021:

Doanh
Nghiệp

Quốc gia &
Vùng lãnh thổ

Gian Hàng

Khách
Tham quan

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và quy định về hạn chế di chuyển, triển lãm chủ yếu đón tiếp khách tham quan trong nước
và các doanh nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT TẠI VIETNAM EXPO 2021

1

REMOTE BOOTH - GIAN HÀNG TỪ XA: Hình thức triển lãm mới
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu, BTC tiên phong áp dụng hình thức Gian hàng kết nối

từ xa (Remote Booth) cho các đối tác nước ngoài không thể sang Việt Nam.

2
Trang bị đầy đủ thiết bị và 
đường truyền mạng để kết 
nối khách mua hàng với nhà
cung cấp từ xa.

Hỗ trợ miễn phí 03 poster
trang trí gian hàng và 01
trang quảng cáo trong cuốn
Show Preview.
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4
Thường xuyên báo cáo
về tình hình giao dịch
trực tiếp tại gian hàng

trong suốt thời gian
diễn ra triển lãm.
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Hội chợ có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam được Bộ Công Thương chủ trì với mục tiêu thúc đẩy nền 

kinh tế ngoại thương.

Tăng cường xuất khẩu và khẳng định vị thế thương hiệu Việt uy tín & chất lượng tại Khu trưng bày 

sản phẩm Việt Nam & Thương hiệu Quốc gia “ Vietnam Value
Xây dựng Diễn đàn - Hội thảo - Toạ đàm mang lại giá trị trọng tâm đối với cộng đồng doanh nghiệp

trong nước và quốc tế.

Kiến tạo cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu
Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tăng hiệu quả của chu trình 

kinh doanh, và tăng cường xúc tiến các lĩnh vực dịch vụ tiên phong của nền kinh tế số như thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử, ngân hàng số, v.v.

Trưng bày các sản phẩm, dịch vụ 
nổi bật của từng Quốc gia do các 
tổ chức xúc tiến thương mại 
Quốc tế tổ chức

Khu trưng bày các sản phẩm, 
dịch vụ các doanh nghiệp đạt 
dang hiệu Thương hiệu Quốc 
gia và các ngành xuất khẩu chủ 
lực của Việt nam

Máy móc & thiết bị công nghiệp, 
Máy xây dựng, Sản phẩm hoá 
chất, Sản phẩm điện &  điện tử, 
Máy tính & sản phẩm viễn thông, 
Đồ điện gia dụng, Dụng cụ cầm 
tay & ngũ kim

Dịch vụ và thương mại điện tử; 
công nghệ thông tin; ứng dụng 
và phát triển công nghệ số

BTC phối hợp cùng đơn 
vị vận chuyển tư vấn các 
thủ tục vận chuyển hàng 
hóa đồng thời hỗ trợ trang 
trí và trưng bày sản phẩm 
tại gian hàng từ xa.


