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Kết nối giá trị cùng phát triển
HCMC FOODEX 2022 

Sự kiện thương mại toàn diện
phục vụ ngành

Lương thực Thực phẩm

Tập trung hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm lương 
thực thực phẩm (LTTP), nông sản chủ lực, đặc sản vùng 
miền cũng như các máy móc, thiết bị, công nghệ tiên 
tiến, hiện đại phục vụ chế biến LTTP.

Hiện đại hóa – chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu năng, 
chất lượng sản phẩm LTTP.

Tôn vinh giá trị thương hiệu sản phẩm chất lượng – 
doanh nghiệp uy tín của Việt Nam và Quốc tế.

Quy mô Triển lãm
dự kiến

Gian hàng

Công ty 

Sản phẩm – thương hiệu 

Khách tham quan

Quốc gia vùng lãnh thổ tham dự

400+

300+

5.000

18.000

15



Lĩnh vực trưng bày

Nhóm sản phẩm LTTP 
dạng thô, sơ chế

Nhóm sản phẩm LTTP 
được chế biến sâu

Nhóm đồ uống Nhóm sản phẩm máy móc 
thiết bị công nghệ liên 

quan chế biến, đóng gói, 
bảo quản

Nhóm sản phẩm nguyên 
phụ liệu dùng trong chế 

biến LTTP

Triển lãm quốc tế đầu tiên về đổi mới sáng tạo
dưới sự chỉ đạo từ UBND TP. Hồ Chí Minh

Chuỗi hoạt động hấp dẫn
Họp báo ra mắt triển lãm

Kết nối giao thương

Chương trình trình diễn, hoạt động quảng bá phong phú, nội 
dung thiết thực, hấp dẫn

  1  Phở Việt Nam tinh túy từ hạt gạo

  2  Thế giới qua những sợi mì

  3   Văn hóa bánh mì

  4  Văn hóa cà phê Việt Nam và thế giới

  5  Bánh truyền thống dân gian Việt Nam - hương xưa,   
  mùi nhớ, vị quê nhà

Truyền thông
lan tỏa

Chương trình truyền hình quảng bá do HTV 
thực hiện

Chiến dịch truyền thông đa nền tảng 

500 phướn treo quảng bá trên các tuyến phố 
& khu công nghiệp trọng điểm

Treo banner quảng cáo chương trình trên các 
báo lớn chuyên ngành

200 tin báo đài dự kiến đăng tải trong suốt 
quá trình thực hiện chương trình

20.000 email marketing mời khách tham dự 
các hoạt động

5.000 bộ tài liệu thông tin chương trình tới 
các khách hàng mục tiêu

Tiếp cận 12.000 khách hàng thông qua 
Fanpage và các chiến dịch quảng cáo tập trung

Livestream các hoạt động trên nền tảng 
chính thức của Triển lãm
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10.02 Lô A, Tòa nhà SATRA, 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
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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.

Chỉ bao gồm đất trống. Nhà 
trưng bày được quyền tự 
dàn dựng gian hàng theo 
thiết kế riêng.

Quyền lợi Nhà trưng bày
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 LTTP phát sóng trên truyền hình HTV 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 ngành LTTP trực tuyến với hàng trăm 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.

Nhanh tay
đăng ký
gian hàng ngay! 

3m

2.5m

3m

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN (3m x 3m) ĐẤT TRỐNG (tối thiểu 18m2)


