
Mẫu F1 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM 

(16-19/11/2016, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TPHCM) 
 

 

 

 

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: 

Tên Công ty:  

Tên giao dịch quốc tế:  

Địa chỉ:  

Tel:                                                                                 Fax: 

E-mail:                                                                           Website (bắt buộc):  

Năm thành lập:                                                              Mã số thuế: 

Loại hình đơn vị:  Nhà nước  Dân doanh   Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 

  Hợp tác xã                                   Tổ chức XTTM  Hiệp hội doanh nghiệp            

Quy mô doanh nghiệp:  trên 1000 lao động  từ 300 tới 1000 lao  động  dưới 300 lao động 

Doanh nghiệp đã xuất khẩu chưa?  Rồi  Chưa 

Thị trường xuất khẩu chính (nếu có):………………………………………………………………………………………. 

 

Doanh nghiệp đã tham gia Vietnam Foodexpo 2015 chưa?  Rồi  Chưa 

2. SẢN PHẨM TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU TẠI TRIỂN LÃM: 

Ngành hàng lớn (đánh dấu vào 1 ngành hàng phân loại rõ nhất sản phẩm trưng bày của doanh nghiệp) 

 Rau quả (tươi, sấy khô, đóng hộp, đông lạnh) 

 Thủy sản (đông lạnh, đóng hộp và các sản phẩm thủy sản chế biến) 

 Đồ uống (rượu, bia, nước giải khát) 

 Trà và cà phê 

 Nguyên liệu thực phẩm (gạo, các loại hạt, gia vị, phụ gia, nước xốt…) 

 Thực phẩm chế biến (bánh kẹo các loại, sữa, các sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp và chế biến, 

thực phẩm chế biến sẵn, các loại dầu ăn, thực phẩm chức năng) 

 Thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm 

 Khác (đề nghị nêu rõ):…………………………………………………………………………….. 

Mặt hàng cụ thể (liệt kê các sản phẩm cụ thể trưng bày tại Triển lãm) 

STT Sản phẩm trưng bày 
Nhãn hiệu sản 

phẩm 

Nguồn gốc xuất xứ 

Việt Nam Nước ngoài 

1     

2     

3     
 

3. CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG/ AN TOÀN THỰC PHẨM QUỐC TẾ mà doanh nghiệp đã đạt 

được: (bắt buộc, đánh dấu vào ô vuông) 

 ISO  FSSC  BRC  HACCP  KOSHER  HALAL  Khác (ghi rõ):………….. 

4. MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA TRIỂN LÃM: 

 Xây dựng/phát triển thị trường trong nước  Xây dựng/phát triển thị trường xuất khẩu 

5. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP QUAN TÂM 

 Doanh nghiệp Việt Nam  Nhật Bản  Trung Đông  EU 

 Người tiêu dùng  Hàn Quốc  Hoa Kỳ  Đông Âu 

 ASEAN  Trung Quốc  Mỹ La- tinh  Khác:…………. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA 



6. ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG: Đơn giá (*)  Số gian/lô Thành tiền 

  Gian hàng tiêu chuẩn  

Thiết bị gian hàng bao gồm: vách ngăn, biển tên 

gian hàng, 01 bàn thông tin, 02 ghế, 02 đèn tube, 

thảm trải sàn, 01 ổ cắm điện, 01 sọt rác. 

 

16.500.000 

đồng/gian 

(9m2) 

 

………….. 

 

………………… 

  Đất trống  

  Đăng ký tối thiểu 18m2 (2 lô đất trống)                            

14.000.000 

đồng/lô (9m2) …………. ………………… 

    TỔNG CỘNG   
………………… 

(*) đã bao gồm phí quản lý dàn dựng của Tòa nhà 

7. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÊM 

8. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH việc chuẩn bị tham gia Triển lãm: 

Họ tên:…………………………………………………..Chức vụ:…………………………………………… 

Điện thoại di động:…………………………………….Email:…………………………………………… 

9. THÔNG TIN VỀ TRIỂN LÃM ĐƯỢC BIẾT QUA: 

 

 

 

 

 

10. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỬI KÈM BAO GỒM:  

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đóng dấu sao y); 

 Đơn đăng ký tham gia chương trình (Mẫu F1); 

 Đăng ký giới thiệu thông tin trên Catalogue của Triển lãm (Mẫu F2); 

 Giấy chứng nhận liên quan tới sản phẩm trưng bày. 

 

Hồ sơ đăng ký gửi về Ban tổ chức: 

Cục Xúc tiến thương mại 

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

Tel: 04 39364792 (máy lẻ:111); Fax: 04 39369493 

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

Liên hệ: chị Nguyễn Phương Trang hoặc chị Bùi Thu Thủy 

ĐTDĐ: 0936760000 hoặc 0904413575./. 

- Sau khi kết thúc Triển lãm, trong vòng 15 ngày gửi báo cáo kết quả (theo mẫu) về Cục Xúc tiến thương mại. 

12. HẠN ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG: trước ngày 15 tháng 05 năm 2016. 

                                                                                    (Ký tên và đóng dấu) 

 Trang trí thêm 1 mặt (gian tiêu chuẩn 2 mặt mở ) 

 Vận chuyển hàng hóa. 

 Dàn dựng gian hàng đặc biệt 

 Dịch vụ lưu trú (khách sạn, ăn, xe đưa đón) 

 Thuê thêm thiết bị trưng bày.  Phiên dịch 

 Dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền 

thông của Triển lãm. 

 Khác: …………………………….. 

 

 Website: vietrade.gov.vn  Website khác: …......... 

 Báo, tạp chí  E-mail: ………….. 

 Tin nhắn điện thoại  Doanh nghiệp khác 

 Hiệp hội doanh nghiệp 

 Trung tâm xúc tiến TM tỉnh/thành phố 

 Sở Công Thương tỉnh/thành phố 

 Khác:………………………….. 

11. DOANH NGHIỆP CAM KẾT KHI THAM GIA: 

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình theo yêu cầu, nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm 

chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức Triển lãm.  

………...………………, ngày         tháng        năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 

mailto:foodexpo@vietrade.gov.vn
mailto:vietnamfoodexpo@gmail.com


Mẫu F2 
VIETNAM INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY EXHIBITION 2016 

          TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM 

 (16-19/11/2016, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TPHCM) 

 

 

 

Mẫu 4 

 

1. Đề nghị Doanh nghiệp điền đầy đủ nội dung thông tin Tiếng Việt và Tiếng Anh như dưới đây: 

 
  Tiếng Việt Tiếng Anh 

Tên doanh nghiệp/ 

Company name 

    

Địa chỉ/ 

Address 

    

Tel: Fax: Email: Website: 

Người liên hệ/ 

Contact person 

Họ và tên: 

Chức vụ:  

Full name:  

Position:  

Giới thiệu công ty/ 

Company 

Description 
(Giới thiệu về công ty, 

Định vị sản phẩm, 

thương hiệu..., tối đa 80 

từ/ngôn ngữ) 

    

Mặt hàng trưng 

bày/ 

Key products 
(Liệt kê các mặt hàng 

trưng bày thế mạnh) 

    

Chứng chỉ chất 

lượng/ 

Certifications 
(Liệt kê các chứng chỉ 

chất lượng an toàn thực 

phẩm quốc tế mà doanh 

nghiệp đã đạt được) 

    

2. Doanh nghiệp gửi kèm theo 01 bản mềm, 01 ảnh logo doanh nghiệp và 03 ảnh giới thiệu sản phẩm 

về địa chỉ email: foodexpo@vietrade.gov.vn; vietnamfoodexpo@gmail.com. (dung lượng không quá 

1MB/01 ảnh). 
…………...………………, ngày         tháng        năm 2016 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU THÔNG TIN CATALOGUE 

mailto:foodexpo@vietrade.gov.vn
mailto:vietnamfoodexpo@gmail.com

