
VIETNAM FOODEXPO 2020

Phiên bản trực tuyến

09-12/12/2020

Triển lãm quốc tế lớn nhất ngành công nghiệp

thực phẩm Việt Nam
Virtual Edition



Sự kiện quy tụ những doanh

nghiệp chế biến, xuất khẩu và

thương mại uy tín trong lĩnh vực

thực phẩm, diễn đàn để tìm kiếm

các nhà cung cấp tiềm năng

đáng tin cậy và nguồn cung ứng

lâu dài.

Chào mừng Quý vị đến với Phiên bản trực 

tuyến lần đầu tiên của Triển lãm Vietnam 

Foodexpo, sự kiện thường niên không thể 

bỏ lỡ của cộng đồng doanh nghiệp trong 

ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Virtual Edition

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Virtual Edition

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


NỀN TẢNG CHO PHÉP CÁC DOANH NGHIỆP:
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2
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XÂY DỰNG GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN

Doanh nghiệp có thể:

1/ Cập nhật các thông

tin cơ bản về doanh

nghiệp mình

2/ Trang trí gian hàng

trực tuyến

3/ Tải các tài liệu

quảng bá lên gian

hàng trực tuyến



XÂY DỰNG GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN

Cập nhật các thông tin cơ

bản về doanh nghiệp



XÂY DỰNG GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN

Trang trí gian hàng trực

tuyến

Upload ảnh sản phẩm lên

gian hàng



XÂY DỰNG GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN

Upload các tài liệu quảng 

bá doanh nghiệp, sản 

phẩm để trưng bày tại 

gian hàng trực tuyến, bao 

gồm video giới thiệu 

và/hoặc các tài liệu 

marketing.



QUẢN LÝ CÁC CUỘC HẸN GẶP

Đây là chức năng giúp

doanh nghiệp trưng

bày có thể chủ động

liên lạc, kết nối với

khách hàng trước và

trong khi Triển lãm

diễn ra.



QUẢN LÝ CÁC CUỘC HẸN GẶP

Quản lý các yêu cầu hẹn

gặp, nhận được và gửi đi

(trước hoặc trong khi

Triển lãm diễn ra)



QUẢN LÝ CÁC CUỘC HẸN GẶP

Quản lý các cuộc hẹn

gặp, được hệ thống tự

động nhắc khi gần tới

cuộc hẹn.



CHATROOMS

Cho phép doanh nghiệp

trưng bày trực tiếp tương

tác, kết nối với nhà mua

hàng thông qua gửi tin 

nhắn, gọi video 



QUY TRÌNH THAM DỰ

Đăng ký tham dự trực

tuyến

• Theo đường link sau: 

https://bit.ly/2HXQjSl

Xác nhận của BTC về

việc tham dự và

doanh nghiệp thanh

toán chi phí tham dự

Triển lãm

• Tên tài khoản: Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu

• Số tài khoản: 0011001510883 – Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam

• Nội dung chuyển tiền: (tên doanh nghiệp) + Foodexpo 2020

• Chi phí tham dự: 2.200.000 đồng/doanh nghiệp

Doanh nghiệp được

cấp username và

password để truy cập

hệ thống Triển lãm

trực tuyến

Doanh nghiệp chỉnh

sửa, cập nhật gian

hàng trực tuyến

Triển lãm diễn ra

•Dự kiến vào nửa cuối tháng 11 năm 2020

• Trước ngày 04/12/2020

• 09-12/12/2020

https://bit.ly/2HXQjSl?fbclid=IwAR3ucwK5ry739iAz9ytvDDLQnXYU0HZmwApD0mR_cEfJSDqZzlgEZvAVvXE


Để biết thêm chi 

tiết, vui lòng liên hệ: 

Cục Xúc tiến thương mại 

Tầng 7, 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024-39364792 (máy lẻ: 111); Fax: 024-39369493

Email: vietnamfoodexpo@gmail.com, foodexpo@vietrade.gov.vn

Website: www.foodexpo.vn

Liên hệ: chị Nguyễn Phương Trang (ĐT: 0936.760.000) hoặc chị Bùi 

Thu Thủy (ĐT: 0904.413.575).

mailto:vietnamfoodexpo@gmail.com
mailto:foodexpo@vietrade.gov.vn
http://www.foodexpo.vn/

