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EXHIBITOR
PROFILE

Aquaculture & Fisheries 
Technology & Equipment.
Big data and other IT services.
Biosecurity equipment.
Breeding and hatchery 
equipment.
Cold chain equipment.
Export inspection & quarantine 
services.
Farm equipment & supplies.
Feed and feed additives.
Feed processing equipment.
Feeding equipment.
Fishing equipment.
Food safety, hygiene & 
traceability solutions.
Inspection & Certification.
Logistics services.
Media and trade publications.
Packaging equipment.
Processing equipment.
Pharmaceutical products & 
vaccines.
Recirculation Systems.
Water analysis & treatment.
...many others.

Aquaculture Vietnam will be 
attended by market-leading local, 
regional and international suppliers 
covering all sectors of the 
aquaculture including:

Thiết bị và Công nghệ Nuôi 
trồng & Đánh bắt Thủy sản.
Dữ liệu & dịch vụ IT.
Thiết bị an toàn sinh học.
Thiết bị sản xuất giống & con 
giống.
Thiết bị đông lạnh.
Kiểm định xuất khẩu & dịch 
vụ kiểm định.
Thiết bị canh tác.
Thức ăn và phụ gia thức ăn 
thủy sản.
Thiết bị sản xuất thức ăn 
thủy sản.
Thiết bị cho ăn.
Thiết bị đánh bắt.
Vệ sinh an toàn thực phẩm & 
giải pháp truy xuất nguồn gốc.
Kiểm định & Chứng nhận.
Dịch vụ vận chuyển.
Truyền thông.
Thiết bị đóng gói.
Thiết bị chế biến.
Thuốc thú y thủy sản.
Hệ thống tuần hoàn.
Thẩm định & xử lý nguồn nước.
...và hơn nữa.

The inaugural Aquaculture Vietnam 
2017 was a huge success, attracting

5,569
attendees

20
countries.

from

The international conference 
and seminar programme with

50 leading aquaculture
expert presenters
attracted more than

local and
international
attendees.

AQUACULTURE
VIETNAM 2017
- A PROVEN SUCCESS

Sự kiện Aquaculture Vietnam 2017 đã đạt 
được sự thành công vang dội, thu hút 

5,569
khách tham dự

20
quốc gia.

từ

Hội nghị quốc tế chuyên ngành với

50 diễn giả hàng
đầu cùng

đại biểu tham dự.



đơn vị trưng bày
trong nước và

quốc tế

exhibitors from
international and
local suppliers

trade visitors /
farmers / feedmillers

over

countries
participating

delegation group from
13 provinces surrounding

Mekong Delta Area

khách tham quan
thương mại / trang trại /

nhà sản xuất thức ăn

từ hơn 

20+

quốc gia
tham dự

60+

đoàn đại biểu từ hơn
13 tỉnh thành khu vực

sông Mekong

top industry speakers
40+

diễn giả hàng
đầu trong ngành

Aquaculture Vietnam Expo & Forum 
is the must-attended aquaculture events, 
offers a professional business environment 
for meetings, networking and seeking new 
business opportunities.

Aquaculture Vietnam là sự kiện 
chuyên ngành nuôi trồng thủy sản 
không thể bỏ lỡ, tạo ra môi trường 
kinh doanh chuyên nghiệp, là diễn 
đàn dành riêng cho các cuộc gặp 
gỡ, giao lưu và tìm kiếm cơ hội kinh 
doanh trong ngành.

Quy mô lớn hơn,
diện tích gian hàng 

Bigger show with

50% expansion
of exhibition

space in 2019.

tăng50%
trong năm 2019.



Vietnam is geographically endowed 
with ideal conditions for its thriving 

aquaculture sector. Accordingly, the sector 
plays an important role in the country’s 
economy.

A Growing
Aquaculture Industry
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Southeast Asian Fisheries
Development Centre

CAGR 2011 - 2016

Marine Capture 4.5%

Inland Capture 0.6%

Aquaculture 3.1%

Total 3.6%

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Marine Capture 2,308,000 2,419,000 2,506,000 2,450,000 2,400,000 2,876,000
Inland Capture 206,000 204,000 204,000 200,000 200,000 200,000
Aquaculture 3,135,000 3,273,000 3,340,000 3,620,000 3,533,000 3,650,000
Total 5,649,000 5,896,000 6,050,000 6,270,000 6,133,000 6,726,000

AQUACULTURE
OVERVIEW

01

Việt Nam là quốc gia 
được ưu đãi về mặt địa lý 

với điều kiện lý tưởng cho 
ngành nuôi trồng thủy sản phát 
triển mạnh, và trở thành ngành 
đóng vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế của đất nước.

Ngành nuôi trồng
Thủy sản phát triển
01

Vietnamese Aquaculture
Production 2011 - 2016

Vietnam is ranked as the world’s 
fourth largest aquaculture producer, 

behind China, Indonesia, and India. In 
2017 Vietnam produced 

02

3.84 million tonnes
of aquaculture
products, including

2.69 million tonnes
of fish,

tonnes
of shrimp.723,800

Aquaculture accounted 
for more than

53%

7.23 million
tonnes.

of Vietnam’s total
seafood production of

Việt Nam được đánh giá là 
quốc gia đứng thứ tư trong 

ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản, 
đứng sau Trung Quốc, Indonesia và 
Ấn Độ. Năm 2017, sản lượng nuôi 
trồng thủy sản Việt Nam đạt được 
hơn

02

3.84 triệu tấn,
bao gồm 

2.69 triệu tấn
cá và

tấn tôm.723,800
Nuôi trồng thủy sản 
chiếm hơn 53%

7.23 triệu tấn.

tổng sản lượng thủy
sản Việt Nam với

Pangasius and shrimp are Vietnam’s 
two major aquaculture products.  They 

are mainly raised in Mekong Delta, though 
other areas across the country are also home 
to aquaculture development.  The government 
is pushing to expand shrimp farming, having 
announced plans to boost exports from

03

USD 3 billion
in 2016
to USD 10 billion

in 2025.

Cá Tra và Tôm là hai sản phẩm nuôi trồng 
thủy sản chính của Việt Nam, chủ yếu được 

nuôi tại khu vực sông Mekong, mặc dù vẫn có 
các khu vực khác tập trung phát triển nuôi trồng 
thủy sản. Chính phủ hiện nay đang đẩy mạnh mở 
rộng nuôi trồng, canh tác tôm. Kế hoạch tăng 
xuất khẩu từ 

03

năm
2016 

lên
năm
2025.

Tổng Quan Ngành
Nuôi Trồng Thủy Sản

3 ty USD

10 ty USD



Given the vital role of aquaculture to Vietnam’s 
economy and food security, the government of 

Vietnam has strongly committed to the sectors 
development. Vietnam has set the ambitious goal to 
become the leading player in Southeast Asia and Asia 
in the marine aquaculture sector, with the eventual goal 
of ranking in the top five in the world in terms of output 
and value of farmed marine products exports by 2050.  

Government Support
and Focus on

Marine Aquaculture
01

Với vai trò quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản 
đối với nền kinh tế và an toàn thực phẩm, chính phủ 

Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ sẽ tăng cường phát triển 
ngành này. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu lớn lao là trở 
thành quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á và châu Á 
trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản biển, và mục tiêu cuối 
cùng là xếp trong top 5 thế giới về sản lượng và giá trị 
xuất khẩu thủy sản vào năm 2050.

Hỗ trợ của Chính phủ
và Tập trung vào
Nuôi trồng Thủy sản Biển
01

While marine aquaculture in 
Vietnam is still in early stages of 

development, the strategy is designed 
to develop the whole production 
chain of the sector to grow larger and 
become more advanced. The plan 
calls for production to rise to 

1.75 million tonnes
by 2030, and to

3.00 million tonnes
by 2050.

As a result, Vietnam 
hopes to gain 

USD1.5 billion
from exports of its farmed marine 
products by 2020. That total is 
estimated to grow by between USD 5 
and 8 billion by 2030 and more than

USD10 billion
by 2050.

Tuy nuôi trồng thủy sản biển ở 
Việt Nam vẫn đang trong giai 

đoạn phát triển ban đầu, nhưng 
đã được lên chiến lược phát triển 
chuỗi sản xuất để tăng trưởng với 
quy mô lớn hơn và trở nên tiên tiến 
hơn. Kế hoạch hướng đến nâng 
cao sản xuất lên 

1.75 triệu tấn vào
năm 2030 và đạt 

Do đó, Việt Nam tin 
rằng sẽ thu được

từ xuất khẩu và các sản 
phẩm canh tác biển vào 
năm 2020. Ước tính tổng 
giá trị tăng lên 5 đến 8 tỷ 
USD vào năm 2030 và hơn 

vào năm 
2050.

3.00 triệu tấn vào
năm 2050.

The development of the aquaculture 
sector has resulted in an increased 
demand for aqua feed. Vietnam is 

one of the world’s major producers of 
aqua feed with an overall production of

Sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy 
sản đã kéo theo nhu cầu gia tăng thức 
ăn thủy sản. Việt Nam là một trong 

những quốc gia xuất khẩu thức ăn thủy sản 
chính trên thế giới với tổng sản lượng.

3.4 million tonnes
in 2017

with a CAGR of 10.5%
Vietnam accounted for an increase of 
around 4 percent in the production of 
aqua feed in 2016 and 2017.

3.4
với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 

CAGR là 10.5%

triệu tấn
trong năm 2017 

Việt Nam chiếm khoảng 4% sản 
lượng thức ăn thủy sản gia tăng năm 
2016 và 2017.

While Vietnam is among the 
world’s largest aquaculture 

producers and exporters, its costs are 
high compared to other countries in the 
region. To raise the value of aquaculture 
products, Vietnam needs to 
improve productivity and 
reduce costs. This could 
include diversifying products, 
building brands, and improving 
product quality from varieties to 
farming and processing 
technologies. The industry 
needs to strengthen linkages 
among stakeholders to cut 
costs and improve quality, and 
should pay more attention to 
by-products and invest more in 
processing to raise value for the 
sector.

Trong khi Việt Nam là một trong 
những quốc gia sản xuất và xuất 

khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, thì chi 
phí sản xuất vẫn khá cao so với các 
nước khác trong khu vực. Để nâng 
cao giá trị các sản phẩm nuôi trồng 
thủy sản, Việt Nam cần cải thiện năng 
xuất và giảm bớt chi phí, có thể thông 
qua việc đa dạng hóa sản phẩm, xây 
dựng thương hiệu và cải thiện chất 
lượng sản phẩm từ khâu canh tác đến 
công nghệ chế biến. Ngành công 
nghiệp cần tăng cường mối liên kết 
giữa các bên liên quan để cắt giảm 
chi phí và cải thiện chất lượng và cần 
chú ý nhiều hơn đến các sản phẩm 
phụ, đầu tư hơn vào khâu chế biến để 
nâng cao giá trị cho ngành. 

10 ty USD

1.5 ty USD
02 03

02 03

INDUSTRY
CHALLENGES

AQUACULTURE
FEED MARKET



88.24%

of attendees were able
to find new products

and services.

Khách tham dự tìm
thấy sản phẩm & dịch

vụ mới.

WHY
EXHIBIT?
Network face-to-face with the 
6,000+ of most important key 
aquaculture decision makers and 
buyers across the region from 
integrators, feedmillers, aquaculture 
farmers and fishermen, fish and 
seafood processing importers 
and distributors.
Shorten your 
selling cycle.

Get the best return on your 
travel, time and budget - access 
promising prospects in one place 
over 3 days.

Launch new products 
and services.

Build your (technical or 
expert) brand awareness 
through the technical seminars by 
sharing your knowledge and field 
experience with quality buyers.

Benefit from Aquaculture 
Vietnam’s 2019 extensive  
sales and marketing campaign.

Kết nối trực tiếp với hơn 6.000 
chuyên gia, lãnh đạo và người mua 
hàng trong khu vực từ các đơn vị 
nuôi trồng theo chuỗi, sản xuất thức 
ăn chăn nuôi, trang trại nuôi trồng 
và ngư dân, đơn vị nhập khẩu và 
phân phối chế biến hải sản.

Rút ngắn chu kỳ 
bán hàng.

Đạt được lợi nhuận tốt nhất cho 
việc tham dự, kể cả thời gian và 
ngân sách - thu được những khách 
hàng triển vọng tại cùng một địa 
điểm chỉ trong 3 ngày triển lãm. 

Quảng bá sản phẩm 
& dịch vụ mới.

Xây dựng thương hiệu thông qua 
các hội thảo kỹ thuật với những 
chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm 
cho các khách hàng chất lượng.

Hưởng lợi từ chiến dịch quảng bá 
rộng rãi của Aquaculture Vietnam 
2019.

69.05%

of attendees
placed order.

Số khách tham
dự đặt hàng
tại triển lãm. 

92.86%

of attendees were
satisfied with

their experience.

Khách tham dự hài lòng
với kết quả triển lãm

Aquaculture Vietnam 2017.

VISITOR
PROFILE

Academics, consultants, 
researchers and government.
Aquaculture farmers & fishermen.
Corporate investors and 
financial institutions.
Feed millers, and feed 
wholesalers & traders.
Food scientists.
Hatchery operators.
Media & trade associations.
Production & Processing.
Quality Control.
Research & Development.
Seafood processing, canning & 
packaging.
...many others.

Aquaculture Vietnam is open 
to trade and business visitors, and 
attracts a wide range of decision 
makers influencers and buyers 
including:

Đơn vị tư vấn, nghiên cứu & 
tổ chức chính phủ.
Đơn vị nuôi trồng thủy sản & 
ngư dân.
Nhà đầu tư & tổ chức tài 
chính.
Đơn vị sản xuất, bán sỉ & lẻ 
thức ăn thủy sản.
Khoa học thực phẩm.
Vận hành trang trại giống.
Truyền thông & Các hiệp hội.
Sản xuất & Chế biến.
Kiểm soát chất lượng.
Nghiên cứu & phát triển.
Chế biến, đóng gói hải sản.
...và hơn nữa.



Công ty Thần Vương tập trung vào 
các mảng nuôi tôm siêu thâm canh, 
trại cá và trai giống, phát triển nhà 

máy. Tham dự sự kiện này giúp chúng tôi đã 
giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới 
phục vụ người nuôi tôm cá đạt hiệu quả 
cao hơn. Chúng tôi rất bất ngờ khi tham dự 
hội chợ lần này vì lượng khách tham quan 
rất đông, vượt khỏi kỳ vọng. Chúc triển lãm 
Aquculture Vietnam 2017 thật nhiều thành 
công và những người tham dự hội chợ này 
tìm hiểu được nhiều công nghệ và sản 
phẩm của không riêng công ty chúng tôi 
mà còn các nhà cung cấp khác.

Than Vuong company focuses on 
super-intensive shrimp farming, fish and 
hatchery farm business. Attending this 

event, we have introduced our new technologies, 
products to help shrimp farmers to achieve higher 
efficiency. We’re very surprised that 
Aquaculture Vietnam has attracted such a 
large number of visitors, far beyond our 
expectations. I wish lot of success for the 
Exhibition Organizer and hope that all visitors 
have found many innovations and technologies to 
grow their business, not only from our company 
but also from many other suppliers at the show. 

Mr. Tran Quang Du
Director, Than Vuong Company Limited

Đây là lần đầu tiên công ty Ew 
Nutrition tham gia hội chợ ngành thủy 
sản được tổ chức tại Cần Thơ. Trong 

suốt 2 ngày hội chợ, chúng tôi đã gặp rất 
nhiều khách hàng quan trọng nhà máy sản 
xuất thức ăn thủy sản tại gian hàng, qua đó 
giới thiệu rất nhiều giải pháp của chúng tôi 
với mục đích tạo ra nguồn thực phẩm sạch 
cho người tiêu dùng mà không cần dùng 
khánh sinh, hóa chất. Tôi mong rằng 
Aquaculture Vietnam sẽ tiếp tục được tổ 
chức trong những năm tới.

This is the first time EW Nutrition 
participates in an exhibition for aquaculture 
sector in Can Tho. Over 2 days, we have 

met many important customers and aquafeed 
miller visiting our booth, hence we have chance 
to introduce our solutions for food safety without 
using antibiotics or banned substances in 
farming. I hope Aquaculture Vietnam will 
continue in the coming years.

Mr. Chau Dien Nhat Minh
Country Manager, EW Nutrition

LET’S HEAR
WHAT OUR

EXHIBITORS SAID

Co-organized by VINAFIS and ICAFIS, 
the international conference is the great 
opportunity to listen from renowned 

industry experts on diverse scientific topics in 
a thematic conference program.

Conferences
Programme

Đồng tổ chức bởi Hội nghề Cá 
Việt Nam (VINAFIS) và ICAFIS, Hội 
nghị Quốc tế là cơ hội tuyệt vời 

để lắng nghe các chuyên gia nổi 
tiếng trong ngành về các chủ đề 
khoa học đa dạng trong một chương 
trình hội thảo chuyên đề.

Hội nghị

Aquaculture Vietnam 2019 
continues to support our 
exhibitors with an opportunity to 

present to conference attendees during 
Exhibitor Seminars. Seminars are an 
opportunity to highlight new products or 
initiatives in your company - or simply 
introduce your company to attendees.

Exhibitor
Seminars

Aquaculture Vietnam 2019 
tiếp tục tạo ra cơ hội giúp 

các đơn vị trưng bày có thể trình 
bày về sản phẩm, dịch vụ hoặc ý 
tưởng mới tại Hội thảo kỹ thuật.

Hội thảo
kỹ thuật

Proving popular for Aquaculture 
Vietnam 2017, more than 50 
buses bought fish and shrimp 

farmers from 13 provinces in the Mekong 
Delta area. The group delegation 
programme or bus-in programme will 
again support travelling expenses for 
aqua farmers visiting Aquaculture 
Vietnam 2019 in groups by bus.

Group Visit & Bus-in
Programme

Với sự thành công tại kỳ triển 
lãm Aquaculture Vietnam 
2017, chương trình đã mang 

đến hơn 50 đoàn đại biểu từ các 
trang trại hơn 13 tỉnh thành của 
khu vực Mekong Delta. Chương 
trình sẽ hỗ trợ xe bus đi lại cho các 
đoàn ngư dân, trang trại thủy sản.

Chương trình Tham
quan Theo đoàn



Rent a space to build and 
design your own stand.

Space Only
USD 240 / VND 5,520,000*

Aquaculture Vietnam 2019 is 
organized by UBM Asia which in June 
2018 combined with Informa PLC to 

become a leading B2B information services 
group and the largest B2B event organizer in 
the world. The event is organized to gather 
local, regional and international aquaculture 
industry stakeholders to transfer knowledge 
and develop business opportunities. Please 
visit www.ubm.com/asia for more information 
about our presence in Asia.

www.aquaculturevn.com

per sqm (minimum 18 sqm)

ABOUT THE
ORGANIZER

Aquaculture Vietnam 2019 được tổ 
chức bởi UBM Asia. Vào tháng 06 / 
2018, UBM Asia và Informa PLC đã kết 

hợp để trở thành tập đoàn cung cấp dịch 
vụ B2B hàng đầu và đơn vị tổ chức triển 
lãm thương mại B2B lớn nhất thế giới. Sự 
kiện trở thành diễn đàn tập trung tất cả 
các đơn vị, chuyên gia trong nước, khu 
vực và quốc tế trong ngành thủy sản để 
chuyển giao kiến thức và phát triển cơ hội 
kinh doanh. Truy cập www.ubm.com/asia 
để biết thêm thông tin và các hoạt động 
của tập đoàn ở Châu Á và thế giới. 

SALES OFFICE
CONTACT

COST OF
PARTICIPATION

CHI PHÍ
GIAN HÀNG

White back & side walls, fascia board, 
reception desk, chair, fluorescent lamps, power 
socket, waste basket, carpet. 

Walk On-Package
USD 285 / VND 6,555,000*

per sqm (minimum 9 sqm)

Thuê không gian trống để tự 
thiết kế và thi công gian hàng.

Gian hàng đất trống
240 USD / 5,520,000 VND*

mỗi m2 (diện tích tối thiểu 18 m2)

Khung gian hàng và vách, bảng tên, 
bàn tiếp tân, ghế, đèn huỳnh quang, ổ 

cắm điện, giỏ rác, thảm.

Gian hàng tiêu chuẩn
285 USD / 6,555,000 VND*

mỗi m2 (diện tích tối thiểu 9 m2)

* Chi phí chưa bao gồm 10% VAT.

* For local contract to be implemented with a 
Red Invoice in Vietnam subject to VAT 10%).

Widely recognized as a hub of Vietnam’s 
aquaculture, Can Tho, with a diverse and 
large aquaculture production is also home 

of the College of Aquaculture and Fisheries, Can 
Tho University - one of the country’s leading units 
doing research in aquaculture and fisheries, it 
just makes sense to hold Aquaculture 
Vietnam 2019 here. The 5 hectare Can Tho 
International Exhibition and Fair Centre (EFC) is 
a prestigious exhibition venue, with modern 
facilities. It is located at 108A Le Loi street, Cai 
Khe ward, Ninh Kieu District, Can Tho City on 
the western bank of the Hau River, conveninent 
for aquaculture industrial players from Mekong 
Delta Area to visit.

Cần Thơ - được công nhận là trung 
tâm của ngành nuôi trồng thủy sản 
Việt Nam, với sản lượng nuôi trồng 

thủy sản vô cùng lớn và đa dạng. Đây 
cũng chính là thành phố nổi tiếng với 
trường Đại học Cần Thơ - một trong những 
Đại học hàng đầu đào tạo và nghiên cứu 
về nuôi trồng & đánh bắt thủy sản. Chính 
vì thế, Cần Thơ được chọn làm địa điểm 
tổ chức Aquaculture Vietnam 2019. Trung 
tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc tế Cần Thơ 
(EFC) rộng hơn 5 hecta, là địa điểm uy tín 
với cơ sở vật chất thuận tiên cho việc tổ 
chức triển lãm, nằm tại vị trí trung tâm của 
khu vực sông Mekong, 108A Lê Lợi, P. Cái 
Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bên bờ tây 
sông Hậu, tạo điều kiện dễ dàng cho 
khách đến tham dự.

ABOUT
THE VENUE

Ready for business?
BOOK YOUR
STAND NOW!

Don’t miss this opportunity to 
promote your aquaculture products, 

services and solutions to the market in 
Vietnam and the Mekong River Delta 
region. Aquaculture Vietnam 2019 
Expo & Forum is the most important 
industry event for your 2019 diary.

Đừng bỏ lỡ cơ hội quảng bá sản 
phẩm, dịch vụ và giải pháp cho 

ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam 
va khu vực sông Mekong. Aquaculture 
Vietnam 2019 là sự kiện chuyên ngành 
quan trọng nhất năm 2019 dành cho 
quý doanh nghiệp.

Vietnam Office
UBM Vietnam

10th Floor, Ha Phan Building
17-17A-19 Ton That Tung Street
Pham Ngu Lao Ward, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam 
 +84 28 36 222 588
 +84 28 36 222 527
 thao.nguyen@ubm.com

Thailand Office
UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.
428 Ari Hills Building 18th Floor

Phahonyothin Road, Samsen Nai Phaya Thai,
Bangkok 10400 Thailand
 +66 2036 0500
 +66 2036 0588

 duangcheewan. @ubm.com

Malaysia Office
United Business Media (M) Sdn. Bhd.

Suite 5-01, Level 5, Sunway VISIO Tower
Lingkaran SV, Sunway Velocity
55100 Kuala Lumpur, Malaysia

 +603 9771 2688
 +603 9771 2799
 rita.lau@ubm.com
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