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Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi
Cung VHHN, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN
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Bảo trợ thông tin:

Đơn vị phối hợp:
Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
Tổ chức Tài chính Quốc tế - Nhóm Ngân hàng Thế giới

Cơ quan chỉ đạo:  BỘ CÔNG THƯƠNG
Đơn vị chủ trì: Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương)
 Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC)
Đơn vị tổ chức:  Công ty QC & HC Triển lãm C.I.S VietnamBỘ CÔNG THƯƠNG



“…Mặc dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, Chính phủ Anh cùng Bộ công thương Việt Nam vẫn tăng cường 
hợp tác phát triển để nâng cao năng lực ngành Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, đảm bảo Việt Nam luôn 
nhận được nhiều quyền lợi nhất từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi tin tưởng và hy vọng sự hợp tác của chúng 
ta sẽ tiếp tục phát triển sau thời gian hậu Covid…”

“…Samsung Vietnam rất vui mừng khi tham dự VIMEXPO 2021, tôi mong rằng đây là cơ hội tốt để càng 
nhiều Doanh nghiệp ưu tú Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Sau khi đầu tư chính thức 
vào Việt Nam từ năm 2008, Samsung luôn nỗ lực không ngừng nhằm đóng góp cho nền CNHT Việt Nam, 
thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ đa dạng, chuyên sâu. Dựa trên nền tảng là ý niệm kinh doanh theo đúng 
tiêu chí đồng thịnh vượng, trong thời gian tới Samsung Vietnam sẽ tăng cường hợp tác với chính phủ Việt 
Nam và các tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo CNHT trên nhiều lĩnh vực chuyên môn hơn nữa…”

Ông Gareth Ward - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh tại Việt Nam

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

Kết nối - Cơ hội - Quảng bá - Tôn vinh 

VIMEXPO
Hành trình 3 năm sứ mệnh
“Kết nối để phát triển”

VIMEXPO
Hành trình 3 năm sứ mệnh
“Kết nối để phát triển”

Đánh giá đúng điểm 
hạn chế của việc phát triển 

CNHT Việt Nam nói riêng và ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo (CBCT) 

nói chung, Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6 
tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải 
pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ 
đã đưa ra giải pháp là Phát triển chuỗi giá trị 
trong nước.

Triển lãm quốc tế về CNHT và CBCT tại Việt 
Nam (VIMEXPO) là triển lãm quốc tế đầu tiên 
thuộc Chương trình phát triển CNHT do Cục 
Công nghiệp – Bộ Công Thương chủ trì thực 
hiện. Triển lãm là cơ hội để kết nối các nhà 
cung cấp và thị trường tiêu thụ trong nước và 
ngoài nước, giúp tìm hiểu nhu cầu xuất nhập 

khẩu cũng như xu hướng sử 
dụng các linh kiện, phụ tùng công 

nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao công 
nghệ mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh, 

đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời điểm 
hiện tại và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tiềm 
năng trong tương lai. Việc tổ chức thành công 
Triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ Việt 
Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa 
Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất khu 
vực Đông Nam Á, thúc đẩy các ngành công 
nghiệp hỗ trợ - CBCT tăng trưởng, tạo nên sự 
bao phủ và tham gia mạnh mẽ vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

Năm 2022, VIMEXPO – Kết nối để phát triển 
vươn tới mục tiêu trở thành triển lãm chuyên 
ngành toàn diện hàng đầu VN phục vụ ngành 
CNHT - CBCT. VIMEXPO cùng chuỗi sự kiện 
hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được tổ 
chức thường niên, BTC luôn luôn cập nhật xu 
hướng, mở rộng truyền thông đa phương 
tiện, kết nối rộng rãi các tổ chức trong và 
ngoài nước nhằm mang lại lợi ích tối đa cho 
các đơn vị - nhà trưng bày tham gia sự kiện.

“…Trong bối cảnh Đảng, Quốc hội và Chính phủ cùng với cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực thúc đẩy 
phục hồi kinh tế trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, với định hướng “Kết nối để phát 
triển”, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2021 sẽ càng có ý 
nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh 
nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, tổ 
chức, các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến 
chế tạo, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, công nghệ và cơ hội đầu tư...."

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ Trưởng Bộ Công Thương

300
Gian hàng

200
Nhà trưng bày

150
Đoàn khách tham quan

12.000
Khách tham quan

Quy mô triển lãm 2022

5.000m2

Diện tích trưng bày



Không gian triển lãm chuyên nghiệp

Tiếp cận trực tiếp với Khách hàng tiềm năng thông qua 
chương trình Kết nối giao thương với đại diện những 
Người mua chiến lược là Quản lý cấp cao có khả năng 
quyết định đã được BTC chọn lọc

Cơ hội gia tăng doanh số

Nắm bắt nhu cầu thị trường

Tối ưu lợi ích tài chính

Truyền thông lan tỏa

Phát biểu của đại diện
Công ty Điện Quang

“Đến với VIMEXPO 2021, Điện Quang muốn 
giới thiệu đến các đối tác, khách hàng trong và 
ngoài nước về công nghệ cũng như năng lực 
sản xuất của Công ty, không chỉ cần chú trọng 
đầu tư dây chuyền thiết bị và những quy trình 
quản lý chất lượng, quy trình về công nghệ, cho 
ra những sản phẩm cốt lõi, mang tính đặc 
trưng riêng, nâng cao giá trị gia tăng, mà còn 
cần tăng khả năng tiếp cận chuỗi cung ứng 
toàn cầu, đẩy mạnh thu hút đầu tư của các 
doanh nghiệp thông qua các hoạt động 
quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương 
trong nước và quốc tế.”

Phát biểu của đại diện
Công ty THACO Industries

“Triển lãm không chỉ là cầu nối 
giao thương giúp THACO 
Industries khởi tạo và duy trì mối 
quan hệ hợp tác bền vững với các 
doanh nghiệp trong và ngoài 
mước mà còn là diễn đàn giao 
lưu công nghệ quan trọng, mang 
đến những cơ hội chia sẻ, trao đổi 
các công nghệ tiên tiến trong lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng 
là cơ hội để THACO Industries mở 
rộng hợp tác, tăng cường liên 
doanh liên kết với các đối tác 
tiềm năng.”Phát biểu của đại diện 

Công ty VEAM

“Hàng trăm lượt khách đã đến 
thăm gian hàng của VEAM ngay 
trong ngày khai mạc và đã có 
nhiều đối tác là các doanh 
nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đã 
đặt lịch làm việc trực tiếp với các 
đơn vị của VEAM cũng như với 
công ty mẹ VEAM nhằm tìm kiếm 
cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh 
vực cơ khí và công nghiệp hỗ trợ.”

Phát biểu của đại diện 
Công ty Toyota Việt Nam

“Việc tham gia Triển lãm lần này 
thể hiện nỗ lực của Toyota trong 
việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và 
hỗ trợ phát triển các nhà cung 
cấp Việt cũng như cam kết đồng 
hành cùng sự phát triển của 
ngành công nghiệp ô tô, ngành 
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói 
riêng và đất nước Việt Nam nói 
chung.”
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Lợi ích tối đa khi trưng bày

Động cơ, phụ tùng chi tiết máy, 
linh kiện ô tô

Ngành sản xuất
lắp ráp ô tô

Sản phẩm công nghệ cao, 
dịch vụ

công nghệ cao

Công nghiệp
công nghệ cao

Linh kiện điện tử và vật liệu
sản xuất linh kiện, sản phẩm 

điện tử

Ngành điện tử

Các loại máy móc và
thiết bị hoặc linh kiện

phục vụ sản xuất

Lượt khách tham quan
thương mại

Đánh giá Triển 
lãm từ Tốt tới

Rất Tốt

Đánh giá Sản 
phẩm, Công 

nghệ mới giới 
thiệu tại Triển lãm 
từ Tốt tới Rất Tốt

Đánh giá Chất 
lượng Nhà trưng 

bày từ Tốt tới
Rất Tốt

Ngành cơ khí chế tạo

Khách tham quan VIMEXPO 2021

Đánh giá chung về triển lãm

4.500 Khách tham quan
theo đoàn150

Khách dự Khai mạc300 Khách dự Hội thảo200

Khách dự tọa đàm100 Khách tham dự
Kết nối giao thương1.520

94% 85% 92%



Quyền lợi Nhà trưng bày khi tham dự
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CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM C.I.S VIETNAM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
- CỤC CÔNG NGHIỆP

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT THAM GIA VIMEXPO 

Tài trợ
VIMEXPO

Cơ hội tạo nên
sự khác biệt!

Trưng bày trực tuyến miễn phí trên 
trang triển lãm 2D hoạt động 365 
ngày trong năm;

Niêm yết logo trên website chính 
thức của triển lãm; 

Niêm yết tên và logo trên các ấn 
phẩm truyền thông chính thức của 
triển lãm (tùy chọn);

Miễn phí 1 trang in màu niêm yết 
thông tin công ty và sản phẩm trên 
Catalogue của triển lãm;

Đăng tin bài giới thiệu về doanh 
nghiệp và sản phẩm trên website, 
fanpage chính thức và một số kênh 
báo chí hợp tác;

Tham gia phóng sự về ngành CNHT 
phát sóng trên truyền hình VTV và 
một số kênh truyền thông lớn trong 
nước và quốc tế (tùy chọn);

Tham dự miễn phí các hoạt động 
tại triển lãm: Hội thảo, Tọa đàm, Kết 
nối giao thương, Khảo sát thực tế;

Ưu tiên gặp gỡ các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp FDI, khách mua 
hàng VIP;

Nhận thư mời tham dự khai mạc và 
tham quan triển lãm;

Tham gia nhóm kết nối công nghiệp 
hỗ trợ và chế biến chế tạo trực tuyến 
với hơn 500 doanh nghiệp chuyên 
ngành hoạt động tích cực trước, 
trong và sau khi kết thúc triển lãm: 
cập nhật thông tin về nhu cầu khách 
hàng trong và ngoài nước, cập nhật 
thông tin và quyền lợi khi tham dự 
chương trình;

Nằm trong danh sách ưu tiên cho 
nhóm đào tạo để trở thành các nhà 
cung ứng CNHT đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có vị trí tốt nhất!
GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN
(3m x 3m)
Bao gồm đất trống, vách ngăn, 
thảm trải sàn, biển tên doanh 
nghiệp bằng tiếng Việt hoặc 
tiếng Anh, 01 bàn thông tin, 
02 ghế, 02 đèn huỳnh quang, 
01 ổ cắm điện 220V/5Amp/1P.

ĐẤT TRỐNG
(tối thiểu 18m2)
Chỉ bao gồm đất trống. Nhà trưng 
bày được quyền tự dàn dựng gian 
hàng theo thiết kế riêng.

3m

2.5m

3m

Đồng hành cùng VIMEXPO 2022 tạo dấu ấn thương 
hiệu doanh nghiệp trên các kênh truyền thông chuyên 
ngành cũng như cộng đồng ngành CNHT – CBCT tại 
Việt Nam và Quốc tế.

•  Niêm yết logo trên backdrop khai mạc, hội thảo, băng rôn, cổng chào
•  Niêm yết logo trên ấn phẩm tài liệu – thư mời triển lãm
•  Đại diện Nhà tài trợ phát biểu tại hội thảo
•  Phỏng vấn onsite cho TVC chính thức của triển lãm
•  01 trang quảng cáo màu trong show catalogue của triển lãm với  
 hàng nghìn ấn phẩm phát hành
•  Đặt standee tại khu khai mạc, các hoạt động tại triển lãm
•  Ưu tiên cuộc hẹn gặp gỡ Người mua hàng chiến lược





 



Tên công ty: 

Địa chỉ: 

Tel: Fax: MST:

Người đại diện: Chức vụ: 

Người làm đăng ký: Di động: Email: 

Sản phẩm trưng bày: 

I. ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY

HÌNH THỨC GIAN HÀNG VỊ TRÍ ĐƠN GIÁ QUY MÔ GIÁ TRỊ

Khu vực trong nhà
□Gian tiêu chuẩn (3m*3m) 14.500.000 VND/gian  gian  VND

□Đất trống (ít nhất 18m2) 1.450.000 VND/m2  m2  VND

II. ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO       *Doanh nghiệp cần cung cấp file đồ họa đủ tiêu chuẩn in theo yêu cầu của BTC

Cuốn  kỷ  yếu  triển
lãm
(KT:  15cmW  x
21cmH)

□Bìa 4: 15.000.000 VND □Bìa 2 / Bìa 3: 12.000.000 VND □01 trang ruột: 7.000.000 VND

□Phướn dọc (Kích thước quảng cáo: 0,8mW x 2,4mH; treo đường vào triển lãm): 5.000.000 VND/tấm

III. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

□Chúng tôi quan tâm tới các gói tài trợ cho triển lãm □Chúng tôi muốn dàn dựng theo thiết kế riêng

□Chúng tôi cần vận chuyển hàng hóa tới triển lãm □Chúng tôi muốn thuê nhân viên, đồ lắp thêm, internet…




