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Kết quả Hội chợ giao thương ngành chế tạo 

FBC Hà Nội 2020
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・Thời gian tổ chức: Ngày 28-29 tháng 10 năm 2020

・Địa điểm (Thái Lan): Hội trường 1, Tòa Ah Yat Abalone @ BTS Surasak

・Địa điểm (Hà Nội): Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

・Hình thức tổ chức: Triển lãm tại gian hàng（Offline）

Triển lãm trực tuyến（Tham gia Online qua ứng dụng Zoom）

・Số doanh nghiệp tham gia triển lãm（Thái Lan): 102 DN（trong đó tham gia offline: 31 DN, 

tham gia online: 71 DN）

・Số doanh nghiệp tham gia triển lãm（Hà Nội): 130 DN（trong đó tham gia offline: 93 DN, 

tham gia online: 37 DN)

Tổng quan

Hình ảnh Hội chợ giao thương 
ngành chế tạo FBC Bangkok

Hình ảnh Hội chợ giao thương 
ngành chế tạo FBC Hà Nội
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Kết quả khảo sát

Hội chợ giao thương ngành chế tạo FBC Bangkok Hội chợ giao thương ngành chế tạo FBC Hà Nội

Số lượt giao 

thương
(DN triển lãm・

Khách tham quan)

Số lượt 

giao 

thương có 

tiềm năng

Số tiền bán 

hàng ước tính 

(USD)

Số tiềnmua 

hàng ước 

tính(USD)

Số lượt giao 

thương
(DN triển lãm・

Khách tham quan)

Số lượt 

giao 

thương có 

tiềm năng

Số tiền bán 

hàng ước tính 

(USD)

Số tiền mua 

hàng ước 

tính (USD)

28/10 1,004 126 1,357,932 218,826 2,498 528 1,072,745 321,511

29/10 819 111 593,301 193,951 2,867 664 498,393 192,191

Tổng 1,823 237 1,951,233 412,777 5,365 1,192 1,571,138 513,702

●Số lượt giao thương

●Độ hài lòng của DN tham gia

8%

19%

48%

17%

8% 10%

46%

41%

2% 1%

Vô cùng thỏa mãn vượt cả chi phí bỏ ra

Thỏa mãn hơn so với chi phí bỏ ra

Bình thường

Không thấy phù hợp với chi phí bỏ ra lắm

Không phù hợp với chi phí bỏ ra

FBC Bangkok FBC Hà Nội

●Ý kiến về việc tham gia FBC năm tới

8%

26%

60%

6%

56%
34%

9%

1%

Muốn tham gia offline

Muốn tham gia online

Cân nhắc tham gia 1 trong 2 hình thức

Không muốn tham gia

FBCハノイFBC Bangkok FBC Hà Nội
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Về Hội chợ giao thương ngành chế tạo 

FBC ASEAN năm 2021 

- 6 -
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Tổng quan ①

【Đặc trưng của Hội chợ】

• Dù đang ở Nhật Bản nhưng DN vẫn có thể giao thương 

Online với các DN (DN triển lãm/khách tham quan) ở Thái 

Lan, Việt Nam, Trung Quốc, v.v.   

• DN mua hàng từ các nước cũng tham gia (Các DN có nhu cầu 

mua hàng từ các nước ASEAN, các công ty thương mại linh 

kiện Nhật Bản, v.v.)   

• Có thể đăng kí trước lịch giao thương.

• Nhiều công ty tại Việt Nam cũng sẽ tham gia triển lãm với sự 

phối hợp của các cơ quan chính phủ Việt Nam.

FBC Hà Nội năm 2020 là năm đầu tiên các cuộc giao thương trực tuyến (online) được tổ chức kết hợp với 

triển lãm gian hàng (offline). Triển lãm đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trong năm nay, chúng tôi sẽ chú 

trọng tăng cường hơn nữa việc tổ chức giao thương online để DN tại VN có thể giao thương đc với nhiều 

DN quốc tế hơn ngay cả trong tình hình dịch bệnh hạn chế đi lại.
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Tổng quan②

■ Tên sự kiện

■ Giới thiệu

■ Thời gian

■ Địa điểm

■ Thời gian 

giao thương

■ Số DN triển lãm

■ Số khách tham 

quan

■ Đơn vị tổ chức

Tên Tiếng Anh : FBC ASEAN 2021

Tên Tiếng Nhật : FBCアセアン2021 ものづくり商談会

Là Hội chợ chuyên ngành dành cho các DN chế tạo và các DN liên quan trưng bày 

các sản phẩm đặt hàng, các sản phẩm bán hàng, kết nối với các DN Việt Nam, các 

DN Thái Lan hoặc các DN Nhật tại Việt Nam và tại Thái Lan để mở rộng phạm vi 

đặt hàng nguyên vật liệu, phụ tùng, phạm vi bán hàng

11/11 (Thứ 5) ～ 13/11 (Thứ 7)  9 : 00 ～ 17 : 00 (3 ngày) ※Giờ địa phương

Ở Thái Lan：Khách sạn ở Thủ đô Băng Cốc

Ở Việt Nam: Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia (HN) 

※Tham gia online không cần địa điểm

Nhiều nhất 20 lần/2 ngày（10 lần/ngày）※Mỗi lần 30 phút

Ở Thái Lan：150 DN（dự kiến）, Ở Việt Nam：200 DN（dự kiến）

Ở Thái Lan：300 người (dự kiến)

Ở Việt Nam：10,000 người (dự kiến)

＊bao gồm khách tham quan online

NC Network Việt Nam / NC Network Asia
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■ Ở Việt Nam:

Địa điểm: Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, là một trung tâm triển 

lãm mới xây dựng nằm ở huyện Từ Liêm, phía Tây Hà Nội, cách trung tâm khoảng 10 km.

http://www.cungquyhoach.vn/thu-vien-anh.html

Địa điểm tổ chức

■ Ở Thái Lan：Tại thủ đô Băng Cốc

Khách sạn Ah Yat Abalone（Trước ga BTS Surasak）

http://www.cungquyhoach.vn/thu-vien-anh.html
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Về hệ thống đặt lịch hẹn trước
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Đối tượng doanh nghiệp tham gia Hội chợ

＜Doanh nghiệp sản xuất＞

Các doanh nghiệp cung cấp linh phụ kiện, doanh nghiệp ngành chế tạo mong muốn mở rộng thị trường. 

Sản phẩm kim loại, sản phẩm ô tô, đường sắt, tàu thuyền, ngành khai khoáng, kim loại màu, máy móc 

thông dụng, máy móc thiết bị điện, dụng cụ thông tin truyền thông, thiết bị linh kiện điện tử, dụng cụ 

máy móc chính xác, sản phẩm dệt may, ngành hóa học, các sản phẩm nhựa, cao su, sản phẩm từ dầu 

khí, than đá,v.v.

＜Doanh nghiệp giải pháp＞

Các doanh nghiệp không thuộc ngành chế tạo mà chỉ cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho các doanh 

nghiệp chế tạo như: công ty thương mại, IT, nguồn nhân lực, 

logistic,v.v.

※Các doanh nghiệp gia công, chế tạo linh phụ kiện theo hình thức B to B
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Mỗi công ty triển lãm đăng ký thông tin, hình ảnh, v.v. về sản phẩm của 

mình trên trang web

Bước 1: Đăng kí thông tin qua website

Tìm kiếm các công ty là mục tiêu của các cuộc giao thương dựa trên thông 

tin đã đăng ký ở bước ①. Đăng ký giao thương với công ty mà DN mình 

quan tâm trên trang web.

Bước 2: Website matching

Khi công ty đối tác đã đăng ký trong bước ② đồng ý, cuộc giao thương sẽ 

được đưa vào lịch trình hai ngày. DN có thể kiểm tra lịch trình mới nhất 

trên trang web của chúng tôi.

Bước 3: Xác định lịch giao thương
Ngày 1

Ngày 2

Đặc điểm nổi bật của Hội chợ năm nay là chúng tôi tiến hành kết nối các DN triển lãm với khách tham 

quan trước qua website để có thể tổ chức các cuộc giao thương một cách hiệu quả trong suốt Hội chợ.

1 lần giao thương là 30’, nghỉ giải lao 15’.

Có thể giao thương tối đa 10 lần một ngày, tổng cộng 20 lần 2 ngày

Website matching

DN 

triển lãm

DN 

triển lãm

Khách tham 

quan

12

Lịch trình Hội chợ
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Giao thương trực tuyến giữa các DN 

triển lãm Online. Ban tổ chức quản lý 

lịch đàm phán bằng đơn đăng kí trước. 

Có thể tham gia từ mọi nơi, như Nhật 

Bản và Thái Lan, Việt Nam và Thái Lan, 

và Trung Quốc và Thái Lan.

Trao đổi kinh doanh giữa các DN 

triển lãm gian hàng. Vì cả hai DN 

đều triển lãm ở hội trường, nên dễ 

dàng có thể đàm phán trực tiếp tại 

một trong hai gian hàng.

Lịch trình giao thương

※ Hệ thống giao thương web được sử dụng cho các cuộc đàm phán Online là phầm mềm Zoom Meeting.

【Giao thương Online】 【Giao thương Online - Offline】 【Giao thương Offline】

Online Online Online Booth BoothBooth

※ Khách tham quan có thể đến địa điểm/ tham gia trực tuyến.

Các cuộc giao thương giữa các DN triển 

lãm trực tuyến và các DN triển lãm gian 

hàng. Ngoài các cuộc giao thương trực 

tuyến, các nhà triển lãm trực tuyến có 

thể đến hội trường và đàm phán trực tiếp.
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Các gói chi phí tham gia triển lãm

- 14 -
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Gói cần sử dụng thiết bị kết nối Internet, có thể thực hiện giao thương ở bất cứ đâu.

Lợi ích của triển lãm online：
Có thể thực hiện giao thương với các công ty ở các 

quốc gia mà không cần di chuyển đến nơi khác.

Dịch vụ bao gồm trong gói triển lãm trực tuyến:

1. Đăng thông tin trên trang web chính thức của 

Hội chợ giao thương

2. Sử dụng hệ thống đặt lịch hẹn trước

3. Điều chỉnh lịch giao thương trong ngày
（ Đơn vị tổ chức điều phối tất cả các lịch trình giao thương ）

4. Đăng thông tin trên tạp chí tháng EMIDAS Việt Nam
（ Danh sách các doanh nghiệp triển lãm online được đăng trong số 

báo phát hành ngày 15/10）

Các dịch vụ không có trong gói triển lãm online:

（Dịch vụ tùy chọn）：
1. Quảng cáo

2. Sắp xếp các thông dịch viên riêng
Nếu không thể tổ chức Hội chợ trực tiếp tại hội trường vì 

lý do bất khả kháng, các DN đăng ký gói triển lãm gian 

hàng sẽ chuyển sang hình thức triển lãm online.  

Ngay cả như vậy, DN có thể an tâm đăng kí vì cơ hội 

giao thương vẫn được đảm bảo!

Gói tham gia triển lãm online
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＜ Thiết bị được cung cấp kèm gian hàng ＞

① Bàn giao thương x 1 

② Ghế gấp x 4

③ Tủ kệ có khóa x 1

④ Ổ điện (220V) x 1

⑤ Đèn rọi x 2

⑥ Sọt rác x 1

⑦ Poster đơn hàng muốn mua/muốn bán x 1
⑧ Thông tin các DN đăng tải thông tin trên tạp chí tháng 

EMIDAS Việt Nam  (Nếu thông tin công ty đăng ký muộn nhất 

vào ngày 15/7, sẽ được đăng trên số phát hành ngày 15/10）

- 16 -

Gói tham gia triển lãm gian hàng

①Gian hàng tiêu chuẩn：
Kích thước gian hàng：6m2（rộng 3.0m × sâu 2.0m × cao 2.5m）

Biển tên được ghi bằng tiếng Anh

Gói các DN tham gia sẽ trực tiếp trưng bày tại các gian hàng ở địa điểm tổ chức.

Lợi ích của gói triển lãm gian hàng：
Có thể đạt được các cuộc nói chuyện, giao thương trực tiếp với khách tham quan và các DN triển lãm khác. 

Ngoài ra, có thể có các cuộc giao thương với các DN triển lãm online và khách tham quan online.

Triển lãm tại Việt Nam

※Gian hàng bên ngoài có thể khác so với hình minh họa.

※ Gian hàng được cung cấp kèm thiết bị tiêu chuẩn từ ① đến ⑦.

※ Kích cỡ cụ thể của các thiết bị như bàn ghế được ghi chi tiết trong tài liệu hướng dẫn.

※Doanh nghiệp tự chuẩn bị các vật dụng khác như áp phích, hình ảnh..v..v
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＜Ban Tổ chức cung cấp＞
① Poster đơn hàng muốn mua/muốn bán x1

② Thông tin các DN đăng tải thông tin trên tạp chí tháng 

EMIDAS Việt Nam (Nếu thông tin công ty đăng ký muộn nhất 

vào ngày 15/7, sẽ được đăng trên số phát hành ngày 15/10）

- 17 -

② Gian hàng đất trống：

• 1 block = 6m2, có thể đăng ký từ 1 block trở lên.

• Ban Tổ chức chỉ cung cấp đất trống và các DN tham gia triển lãm có thể tự bố trí thiết kế gian hàng của 

mình. Theo yêu cầu chung, DN vui lòng sử dụng dịch vụ của nhà thầu chính thức để dàn dựng và trang 

trí. Nếu DN triển lãm muốn tự mình dàn dựng, cần phải đăng ký trước với Ban Tổ chức.

Triển lãm tại Thái Lan

• Hội chợ được tổ chức tại một khách sạn ở Băng 

Cốc. Mỗi DN là một bàn giao thương, không phải 

là một gian hàng.

• WIFI đã bao gồm trong gói.

Hình ảnh hội trường FBC Bangkok 2020

Gói tham gia triển lãm gian hàng

Triển lãm tại Việt Nam
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※Hình ảnh minh họa gian hàng 

giao thương ở VN

① Bàn giao thương x 1 

② Ghế gấp x 4

③ Tủ kệ có khóa x 1

④ Ổ điện (220V) x 1

⑤ Đèn rọi x 2

⑥ Sọt rác x 1

⑦ Poster đơn hàng muốn mua/muốn bán x 1
⑧ Thông tin các DN đăng tải thông tin trên 

tạp chí tháng EMIDAS Việt Nam (Nếu thông 

tin công ty đăng ký muộn nhất vào ngày 15/7, sẽ 

được đăng trên số phát hành ngày 15/10）

＜VN： Thiết bị được cung cấp kèm gian hàng ＞

※ Nếu DN hủy tham gia sau khi đã gửi đăng ký thì sẽ bị áp dụng điều khoản phạt theo quy định của triển lãm.

※ Ban tổ chức sẽ xem xét sau khi nhận được đơn đăng ký.

※ Vị trí gian hàng do Ban tổ chức quyết định (DN tham gia không được tự lựa chọn)

※ Tối đa 20 DN tham gia triển lãm gian hàng, không giới hạn số lượng DN tham gia triển lãm trực tuyến.

18

Gói cho các DN tham gia triển lãm với mục đích tìm nhà cung cấp và đáp ứng các điều kiện sau. 

Phí tham gia：miễn phí

Gói gian hàng dành cho DN mua hàng

■Đối tượng: Áp dụng cho các DN mua hàng đáp ứng các điều kiện :

(DN mua hàng không được phép trưng bày với mục đích bán hàng)

●Triển lãm gian hàng
1．DN lớn có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Nhật Bản, các nước khác.

※Hãng sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, Tier 1, 2, hàng sản xuất sản phẩm điện, điện tử 

lớn, DN niêm yết trên sàn chứng khoán.v.v.

2. Tham gia triển lãm chỉ có mục đích tìm nhà cung cấp

●DN triển lãm online

Các công ty có mục đích 

mua hàng rõ ràng. Không 

quan trọng quy mô công ty.

※Hình ảnh minh họa bàn giao thương 

ở Thái Lan
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Các dịch vụ có sẵn như sau.

Tên dịch vụ Triển lãm gian hàng Triển lãm online

Sử dụng website FBC 〇 〇

Gian hàng riêng tại địa điểm 〇 ×

Số lượt giao thương 10 lượt/ngày 10 lượt/ngày

Triển lãm gian hàng

Khách tham quan 〇 ×

DN triển lãm 〇 ×

Triển lãm online

Khách tham quan

（trong và ngoài nước）
〇 〇

DN triển lãm

（trong và ngoài nước）
〇 〇

DN mua hàng

（trong và ngoài nước）
〇 〇

Các dịch vụ có sẵn
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Gói triển lãm Chi phí triển lãm
Triển lãm thông qua đơn 

vị tài trợ
Vị trí chỉ định

Thái 

Lan
Triển lãm gian hàng

THB 37,000 33,300

JPY 148,000 133,200

Việt 

Nam

Triển lãm gian hàng

(Gian hàng tiêu chuẩn)

VND 38,500,000 34,650,000 +6,300,000

JPY 180,000 162,000 +30,000

Triển lãm gian hàng

(Gian hàng tùy chọn)

VND 34,500,000 31,050,000 +6,300,000

JPY 163,000 146,700 +30,000

Gói triển lãm online

THB 30,000 27,000

VND 25,500,000 22,950,000

JPY 120,000 108,000

Gói gian hàng cho 

DN mua hàng
Miễn phí Miễn phí

■ Nếu đăng ký tham gia triển lãm thông qua một đơn vị tài trợ sẽ được giảm một phần chi phí triển lãm.

◆ Nếu phí triển lãm có chênh lệch do chuyển sang hình thức triển lãm online, chúng tôi sẽ hoàn trả lại DN.

◆ Nếu DN không đồng ý chuyển sang triển lãm online, chúng tôi sẽ tính phí hủy theo quy định như hủy đăng ký vì lý do 

cá nhân của DN.

Nếu không thể tổ chức Hội chợ tại địa điểm vì lý do bất khả kháng, các công ty triển lãm gian hàng sẽ chuyển 

sang triển lãm online. 

◆ Giá trên chưa bao gồm VAT.

◆ Số tiền thanh toán bằng Yên Nhật sẽ được Ban tổ chức thông báo riêng.

◆ Về vị trí chỉ định gian hàng tại Việt Nam, Ban tổ chức gửi hướng dẫn sơ đồ hội trường sau khi nhận được đơn đăng ký.

Các dịch vụ có sẵn
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Các tùy chọn bổ sung như thuê thêm trang thiết bị (chỉ tại Việt Nam)

Gói triển lãm gian hàng bao gồm bàn, ghế và tủ cần thiết cho các cuộc giao thương và triển lãm. Nếu 

DN muốn thuê thêm đồ đạc, phiên dịch, vận chuyển, v.v. ngoài dịch vụ tiêu chuẩn này, DN có thể 

đăng ký trả phí như một dịch vụ tùy chọn. Các dịch vụ này sẽ được thanh toán bằng USD hoặc VND. 

Thông tin chi tiết về Dịch vụ tùy chọn mất phí này sẽ được thông báo sau trong tài liệu hướng dẫn của 

DN triển lãm.
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Dịch vụ tùy chọn mất phí （Thuê trang thiết bị）

Chi tiết về các dịch vụ tùy chọn trả phí khác với những nội dung được cung cấp theo tiêu chuẩn trong 

gói sẽ được thông báo trong “Tài liệu hướng dẫn cho DN triển lãm" dự kiến sẽ được phân phối vào 

đầu tháng 8.

(Ví dụ)

◆ Thuê trang thiết bị

◆ Thiết bị chiếu sáng

◆ Thiết bị AV

◆ Vận tải (Sử dụng các công ty vận tải chính thức)

◆ Thông dịch viên

◆ Thiết kế / in ấn áp phích, catalogue, v.v.
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Quảng cáo Banner web

E-news letter
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Dịch vụ tùy chọn mất phí (quảng cáo trên website)

Vị trí Banner

Quảng cáo tạp chí

(Thái Lan)

Dịch vụ Quy cách chi tiết
THB VND JPY

Chưa có VAT Chưa có VAT Chưa có VAT

Quảng cáo trên tạp chí

(Giá đặc biệt trong Hội 

chợ）

Quảng cáo tạp chí（6blocks、1lần đăng tải）(Chọn đăng trên tạp chí Việt 

Nam/Thái Lan)
10,000 8,480,000 40,000

Quảng cáo Banner
Đăng tải quảng cáo banner ở giao diện bên của website.

（Thời gian đăng tải: từ giữa tháng 7 đến khi kết thúc Hội chợ）
10,000 8,480,000 40,000

E-mail

Đăng thông tin của Doanh nghiệp triển lãm lên E-news letter (Chọn đăng 

Thái Lan/Việt Nam)

10,000 8,480,000 40,000Việt Nam 2 lần：(người Nhật:1,500 địa chỉ, người Việt Nam 3,500 địa chỉ

Thái Lan 2 lần：(người Nhật:8,500 địa chỉ, người Thái 23,500 địa chỉ

Gói gồm toàn bộ quảng 

cáo② Quảng cáo trên tạp chí（6Block、1 lần đăng tải）＋Quảng cáo 

Banner＋E-mail

30,000

25,000 

25,440,000

21,200,000

120,000

100,000(Thái Lan）

Gói gồm toàn bộ quảng 

cáo① Quảng cáo trên tạp chí（6Block、1 lần đăng tải）＋Quảng cáo 

Banner＋E-mail

30,000

25,000 

25,440,000

21,200,000

120,000

100,000(Việt Nam）

Quảng cáo tạp chí

（Việt Nam）
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• Dữ liệu quảng cáo về nguyên tắc sẽ do khách hàng cung cấp.

• Vui lòng gửi dữ liệu Illustrator đã hoàn thiện.

• Vui lòng cung cấp font chữ nếu có sử dụng font đặc biệt.

• Cách thức gửi dữ liệu vui lòng liên hệ với người phụ trách của chúng 

tôi.

【 Cách thức gửi dữ liệu quảng cáo 】
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Khái quát

Phát hành ：Thái Lan: Cách tháng、
Việt Nam: hàng tháng

Số lượng： Thái Lan: 10,000 quyển

Việt Nam: 5,000 quyển

Quy cách： A4

Ngôn ngữ： Tiếng Nhật

■Đăng quảng cáo trên tạp chí EMIDAS（Thái Lan – Việt Nam)

1P
297×210mm

1/2P
143x196.5mm

6 blocks
70×196.5mm

3 blocks
105.5×64.5mm

THB

(1 lần、kbg VAT）
VND

(1 lần、kbg VAT）
JPY

(1 lần、kbg VAT）

Bìa 4
297x210mm

90,000 70,000,000 360,000

Bìa 2
297x210mm

80,000 62,000,000 320,000

Bìa 3
297x210mm

70,000 54,000,000 280,000

1P
297x210mm

60,000 46,000,000 240,000

1/2P
143x196.5mm

35,000 27,000,000 140,000

6 blocks
70x196.5mm

19,800 15,600,000 79,200

3 blocks
105.5x64.5mm

9,900 7,800,000 39,600

Dịch vụ tùy chọn mất phí (quảng cáo trên tạp chí)
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Dịch vụ tùy chọn mất phí (quảng cáo trên tạp chí)

■ Đăng quảng cáo trên tạp chí EMIDAS (Việt Nam – Thái Lan)

Bài báo quảng cáo

Giá đặc biệt trong 

Hội chợ
Giá thường

35,000THB 60,000THB

29,680,000VND 50,880,000VND

140,000JPY 240,000JPY

※ Lưu ý：

Giá trên đã bao gồm chi phí phỏng vấn trực tuyến qua 

Zoom, chưa bao gồm VAT.
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■Đăng quảng cáo banner tại hội trường

(Ví dụ)

※ Tất cả giá chưa bao gồm thuế.

Banner B: (Sườn thang máy mỗi bên 1 tấm)

Kích thước :rộng 2.35m*cao 1.9m

Đơn giá：200,000 JPY /tấm

Đơn giá：42,000,000 VND /tấm

Banner C:（ Cột trụ tại lối vào 1 cột x 3 tấm ）
Kích thước: rộng 1m* cao 4m

Đơn giá：100,000 JPY/1 cột

Trọn gói：200,000 JPY/3 cột

Đơn giá： 21,000,000 VND/1 cột

Trọn gói：42,000,000 VND/3 cột

Banner A:（ trái phải mỗi bên 1 tấm）
※ Trung tâm là banner chính thức của Hội chợ

Kích thước: rộng 8.5m* cao 4m

Đơn giá： 500,000 JPY /tấm

Đơn giá： 105,000,000 VND /tấm

Dịch vụ tùy chọn mất phí（ quảng cáo banner tại hội trường)
※Chỉ áp dụng triển lãm tại Việt Nam
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■ Đăng quảng cáo banner tại hội trường (Ví dụ)

Dịch vụ tùy chọn mất phí（ quảng cáo banner tại hội trường)
※Chỉ áp dụng triển lãm tại Việt Nam

※ Các quảng cáo banner tại các vị trí khác sẽ được thông báo cùng với sơ đồ hội trường sau khi nhận 

được đơn đăng ký triển lãm.
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Số tiền thanh toán bao gồm cả thuế GTGT.
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Thanh toán chi phí triển lãm：

◆Trả bằng Yên (Nhật)： NC Network (tại Nhật Bản) sẽ xuất hóa đơn. Chi tiết về số tiền sẽ được 

Ban tổ chức sẽ hướng dẫn riêng.

◆Trả bằng VND： Công ty Cổ phần NC Network Việt Nam sẽ gửi yêu cầu thanh toán sau 

khi sau khi kí kết hợp đồng và sẽ phát hành hóa đơn đỏ sau khi nhận 

được 100% khoản thanh toán của tất cả các chi phí triển lãm.

◆ Trả bằng Baht (Thái): NC Network Asia sẽ xuất hóa đơn.

※ Khách hàng chịu mọi phí chuyển tiền.  

※ Đối với chuyển tiền ra nước ngoài, vui lòng ghi rõ OUR (bao gồm phí chuyển / nhận) và ghi "PAY 

IN FULL"  (Phí chuyển tiền do người gửi chịu) trong cột thông tin liên hệ.

Thanh toán chi phí triển lãm
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Mời thêm các DN 

triển lãm

(đến 31/8)

Lịch trình hội chợ

■ Từ lúc đăng kí đến ngày tổ chức, chúng tôi dự định sẽ tiến hành theo lịch trình như sau.

※ Đây là lịch trình hiện tại. Có thể sẽ có thay đổi/điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.

※ Chúng tôi sẽ thông báo sau về các hạng mục mà lịch trình chưa có.

Ngày tổ chức 

(11/11~13/11)

Mở website 

chính thức

(19/4)

Mời các DN 

triển lãm 

(19/4~10/7) Mở đăng kí cho DN 

triển lãm và khách 

tham quan (13/9 ~ 

27/10)
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Cách thức đăng ký/Giải đáp thắc mắc

Cách thức đăng ký

Điền các thông tin cần thiết vào file excel [Mẫu đăng ký Hội chợ giao thương]. Đóng dấu và gửi mail về 

địa chỉ email dưới đây.

Vui lòng gửi file với hai định dạng pdf và excel.

＜Địa chỉ liên hệ＞

NC NETWORK VIETNAM JSC / NC NETWORK ASIA CO., LTD

Nhóm phụ trách FBC

Tel:+66-2-254-1801-2 (Thái Lan）Người phụ trách：Ms. Nampueng

+84-24-3247-4577（Việt Nam)   Người phụ trách : Ms. Ngọc, Ms. Phương

E-mail: fbc_asean@nc-net.com.vn Người phụ trách : Ms. Mihara

Thời hạn đăng ký ：31/8/2021（Thứ 4）

Vui lòng điền vào các mục cần thiết trong đơn đăng ký và gửi lại trước ngày 31/08/2021 (thứ 4).
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