
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM

     THÔNG TIN CHUNG
 NGÀY  16 - 18 Tháng 10, 2019
 VENUE  Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc tế Cần Thơ
   108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ , Việt Nam
   

 ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

 
 ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

 WEBSITE:   www.aquaculturevn.com



 THÔNG TIN CHUNG 

 Số lượng khách trưng bày : dự kiến 150 đơn vị từ 20 quốc gia

 Số lượng khách tham dự :  dự kiến 6,000 khách

 Giờ mở cửa   : 09:00 AM - 5:00 PM      : 16 - 17 / 10 / 2019
         09:00 AM - 4:00 PM      : 18 / 10 / 2019

DANH MỤC KHÁCH TRƯNG BÀY 
 
•   Thức ăn thủy sản & thiết bị sản xuất 
    thức ăn thủy sản
•   Công nghệ nuôi trồng và 
    đánh bắt thủy hải sản
•   Thiết bị sản xuất giống & con giống
•   Thiết bị đông lạnh
•   Kiểm định xuất khẩu và dịch vụ kiểm định 
•   Phụ gia & nguyên liệu sản xuất 
    thức ăn thủy sản 
•   Thiết bị đánh bắt
•   Vệ sinh an toàn thực phẩm & 
    giải pháp truy xuất nguồn gốc 
•   Hải sản tươi & Hải sản đông lạnh

 
 
•  Các hiệp hội thủy sản
•   Kiểm định & Chứng nhận
•   Dịch vụ vận chuyển
•   Truyền thông
•   Thiết bị đóng gói
•   Thiết bị chế biến
•   Hệ thống tuần hoàn
•   Đơn vị thương mại & 
     xuất nhập khẩu thủy sản
•   Thuốc thú y thủy sản
•    Thẩm định & xử lý nguồn nước
•    Và các đơn vị khác..



 CHI PHÍ THAM DỰ  

 Loại gian hàng : Đất trống
 Tối thiểu  : Mười tám (18) Mét vuông (m2) 
 Chi phí  : 5,520,000 VND / m2
    
 Thuê không gian & tự thiết kế gian hàng

  

 Loại gian hàng : Gian hàng tiêu chuẩn 
 Tối thiểu  : Chín (09) Mét vuông (m2)
 Chi phí  : 6,555,000 VND / m2
  
 Bao gồm: Vách ngăn, bảng tên, thảm trải sàn, 
 Bàn thông tin, ghế, ổ cắm điện, thùng rác, 
 Đèn huỳnh quang, thùng rác   

 GÓI TÀI TRỢ

 Aquaculture Vietnam mang đến hàng loạt gói tài trợ mang đến cho các doanh 
 nghiệp cơ hội marketing và quảng bá với nhiều hình thức phong phú khác nhau, 
 phù hợp với ngân sách và chiến lược marketing.  
    



 
 
•   Đơn vị xuất nhập khẩu
•   Kiểm soát chất lượng 
•   Nghiên cứu & phát triển
•   Đơn vị bán sỉ, bán lẻ, trung gian 
   thu mua
•   Đơn vị chế biến thủy sản
•   Nhiều đơn vị khác

 

BAN TỔ CHỨC
 
      Aquaculture Vietnam 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. Truy
cập website www.ubm.asia/asia để biết thêm thông tin và các hoạt động của của tập
đoàn ở Châu Á và thế giới 

DANH MỤC KHÁCH 
THAM QUAN 
 
•   Đơn vị nuôi trồng thủy sản & ngư dân
•   Đơn vị sản xuất thức ăn thủy sản
•   Đơn vị tư vấn, tổ chức chính phủ, 
    học viện
•   Khoa học thực phẩm
•   Dịch vụ thực phẩm
•   Truyền thông và các hiệp hội

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 
Việt Nam
Ms. Phương Thảo
T: +84 28 3622 588
E: thao.nguyen@ubm.com

 
Quốc tế
Ms. Rita    Ms. Pepsi
T: +603 9771 2688  T: +66 2036 0588
E: rita.lau@ubm.com  E: duangcheewan.j@ubm.com

SỐ LIỆU AQUACULTURE VIETNAM 2017 
 •  5,569 khách tham dự từ 20 quốc gia

 •  2,244 đại biểu từ 55 đoàn từ 13 tỉnh thành khu vực sông Mekong

 •  90+ đơn vị trưng bày từ 13 quốc gia
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