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Là diễn đàn trực tuyến LỚN NHẤT, quy tụ KHÔNG GIỚI 
HẠN các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thực 
phẩm Việt Nam.

Cho phép các doanh nghiệp tiếp cận và kết nối với 
KHÔNG GIỚI HẠN só lượng các doanh nghiệp mua hàng 
trong nước và quốc tế thông qua mạng lưới xúc tiến 
thương mại rộng lớn và phủ khắp trong và ngoài nước.

Là giải pháp hiệu quả, khắc phục những khó khăn trong 
công tác xúc tiến thương mại khi dịch COVID-19 vẫn 
đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

DIỄN ĐÀN
TRỰC TUYẾN
QUAN TRỌNG CỦA 
NGÀNH THỰC PHẨM
VIỆT NAM



Vietnam Foodexpo trực 
tuyến sẽ quay trở lại với 
một nền tảng chuyên 
nghiệp và mạnh mẽ hơn, 
được đồng hành bởi nhà 
phát triển giải pháp quản 
lý sự kiện hàng đầu khu 
vực Châu Á, với sự hiện 
diện trên 135 quốc gia và 
hơn 10.000 sự kiện trên 
thế giới. 

HOÀN THIỆN HƠN
ƯU VIỆT HƠN

VỚI GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN 



GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN ĐƯỢC
TRANG BỊ CÁC CÔNG NGHỆ TRƯNG BÀY 
VÀ KẾT NỐI HIỆN ĐẠI

Tại Vietnam Foodexpo trực tuyến, Quý Doanh 
nghiệp có thể:

TRANG TRÍ ĐA PHONG CÁCH: trên các mẫu 
gian hàng phù hợp với sản phẩm, thương hiệu 
của doanh nghiệp mình;

QUẢNG BÁ ĐA DẠNG: Tải lên các hình ảnh 
sản phẩm, video, tài liệu giới thiệu doanh 
nghiệp, thương hiệu, sản phẩm;

KẾT NỐI ĐA KÊNH: Tương tác trực tiếp với 
các nhà mua hàng thông qua các nền tảng 
kết nối mà Triển lãm cung cấp, bao gồm: 
streaming (phát sóng trực tiếp)*, gọi video, trò 
chuyện riêng và theo nhóm, gửi email...

* tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp



TỰ ĐỘNG
THÔNG BÁO:

BÁO CÁO
NHANH CHÓNG:

Ngay khi có khách tham quan tới 
gian hàng

Số lượng khách tham quan 
hàng ngày

Nhắc nhở thời gian trước khi cuộc 
hẹn trước bắt đầu

Số lượng khách tham quan đã xem/ 
quan tâm tới các tài liệu quảng bá

Số lượng các hộp trò chuyện đã 
tham dự

Số lượng các cuộc gặp đã diễn ra

CÔNG CỤ QUẢN LÝ
KHÁCH THAM QUAN
KỊP THỜI, HIỆU QUẢ



TỐI ƯU HÓA HIỆN 
DIỆN THƯƠNG 
HIỆU/SẢN PHẨM CỦA 
DOANH NGHIỆP VỚI 
GIẢI PHÁP GIAN 
HÀNG 3D/VR360

Với việc thêm tính năng gian hàng 3D/VR360, 
doanh nghiệp trưng bày có thể:

Giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ đến 
khách tham quan một cách trực quan và sinh 
động;

Dễ dàng truyền đạt thông điệp của sản phẩm, 
thương hiệu đến khách hàng;

Nâng cao trải nghiệm thực tế, qua đó gây ấn 
tượng và thu hút sự chú ý của khách tham 
quan.



VÀ CÒN HƠN THẾ NỮA...
Trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm, hàng loạt 
các buổi kết nối giao thương trực tuyến theo 
chủ đề sẽ được tổ chức nhằm tăng cường việc 
xây dựng phát triển thương hiệu ngành hàng 
nông sản, thực phẩm của Việt Nam đối với thị 
trường quốc tế, đồng thời tối đa hóa hiệu quả 
tham dự Triển lãm của doanh nghiệp.



CÁC GÓI ĐĂNG KÝ 
THAM DỰ LINH HOẠT

GÓI CƠ BẢN GÓI NÂNG CẤP

Gian hàng 2D với nhiều mẫu thiết kế để lựa chọn

Giới thiệu doanh nghiệp (tiếng Việt và tiếng Anh)

Tải lên hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp

Tải lên video giới thiệu sản phẩm/thương hiệu/doanh nghiệp

Tải lên các tài liệu quảng bá của doanh nghiệp

Trò chuyện riêng và theo nhóm (riêng tư và công khai)

Gửi tin nhắn trực tiếp

Công cụ gọi điện qua video

Tham dự các buổi kết nối giao thương

Gian hàng 3D/VR360

100%Nhà nước
hỗ trợ

Tuyên truyền, quảng bá Triển lãm
Thuê nền tảng trực tuyến tổ chức triển 
lãm;
Thiết kế tổng thể và chi tiết triển lãm.

Chỉ từ 2.200.000VNĐ



Đơn vị tổ chức:

Đơn vị chủ trì:

Cục Xúc tiến thương mại

Bộ Công Thương

Cục Xúc tiến thương mại
Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu

Chị Bùi Thu Thủy, Chị Nguyễn Phương Trang
20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại: +84 24 39364792 ext 117, 111
Fax: + 84 24 39369491
Email: foodexpo@vietrade.gov.vn /
vietnamfoodexpo@gmail.com
www.facebook.com/vietnamfoodexpo

Liên hệ đăng ký tham dự



Diễn ra lần đầu tiên năm 2015 do Bộ Công 
Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp 
tổ chức, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực 
phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) nhanh 
chóng khẳng định được uy tín và vai trò quan 
trọng của mình là bệ phóng giúp cho thương 
hiệu, sản phẩm thực phẩm Việt Nam chiếm lĩnh 
lòng tin của người tiêu dùng nội địa và vươn xa ra 
thị trường quốc tế. 
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