
ĐOÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TẠI I-TA-LI-A VÀ ĐỨC  

Thời gian: Từ ngày 23/7/2022 đến ngày 01/8/2022 

Địa điểm: Rome (I-ta-li-a), Nürnberg, Frankfurt (Đức),  

 

Ngày  Nội dung công việc  

Thứ Bảy  

23/7 

22:30 
Đoàn rời Việt Nam đi Rome, I-ta-li-a 

 

Chủ nhật 

24/7 

12:35 Đoàn đến Rome, I-ta-li-a Rome, I-ta-li-

a (3 đêm) Chiều Khảo sát thị trường bán lẻ I-ta-li-a 

   Thứ Hai 

       25/7  

 Hội thảo Xúc tiến thương mại Việt Nam – I-ta-li-a và 

chương trình giao thương 

Chương trình dự kiến thu hút 80-100 đại biểu từ Chính phủ, 

các hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và 

đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam và I-ta-li-a trong lĩnh 

vực dệt may, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, chế biến 

chế tạo… 

Thứ Ba 

26/7 

Sáng Làm việc với Phòng thương mại I-ta-li-a hoặc Liên đoàn 

giới chủ I-ta-li-a 

Chiều Di chuyển tới Nürnberg, Đức 

Thứ Tư 

27/7  

Sáng Khảo sát thị trường bán lẻ Đức Nürnberg, 

Đức  

(2 đêm) 

 

Chiều Tham dự Hội chợ quốc tế Biofach 2022 về sản phẩm hữu 

cơ 

Hội chợ Biofach là Hội chợ hữu cơ lớn nhất và chuyên 

nghiệp nhất trên toàn thế giới, là nơi kinh doanh chuyên 

nghiệp cho những nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm 

hữu cơ có chứng nhận trên toàn thế giới 

Thứ Năm 

28/7 

Sáng Làm việc với một số doanh nghiệp nhập khẩu Đức trong lĩnh 

vực nông sản, thực phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ… 

Chiều Di chuyển tới Frankfurt, Đức Frankfurt, 

Đức  

(3 đêm) 

 
Thứ Sáu 

29/7 

Sáng Tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam –Cộng hòa 

Liên bang Đức và chương trình giao thương 

Chương trình dự kiến thu hút 80-100 đại biểu từ Chính phủ, 

các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, các 

doanh nghiệp Việt Nam và Đức trong lĩnh vực nông sản, thực 

phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ… 

Chiều Làm việc với một số doanh nghiệp nhập khẩu Đức  

Thứ Bảy 

30/7 

Sáng Khảo sát thị trường bán lẻ Đức 

Chiều Khảo sát kho hàng và làm việc với doanh nghiệp đầu mối 

phân phối tại Frankfurt, Đức 

Chủ nhật 

31/7  

 
Đoàn rời  Frankfurt về nước 

 

Thứ Hai 

01/8 

 
Đoàn về đến Việt Nam, kết thúc chương trình 

 

 
 


