TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH
CHĂN NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI &
CHẾ BIẾN THỊT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUNG
NGÀY

14 - 16 Tháng 10, 2020

ĐỊA ĐIỂM Trung tâm Hội chợ & Triền lãm Sài Gòn(SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ
WEBSITE:

www.vietstock.org

THÔNG TIN CHUNG
Quy mô dự tính

: 10,000 sqm (khuôn viên)

Số lượng doanh nghiệp

: 350 đơn vị trưng bày từ 35 quốc gia

Quốc gia tham dự

: Bangladesh, Belgium, Canada, Denmark, France,
Germany, Hungary, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia,
Netherland, Philippines, Singapore, Spain, Taiwan,
Thailand, Turkey, UK, USA, Vietnam…

Số lượng khách tham quan: dự tính hơn 12,000 khách từ 30 quốc gia
Thời gian mở cửa

: 09:00 AM - 5:00 PM
09:00 AM - 4:00 PM

:
:

14 - 15 / 10 / 2020
16 / 10 / 2020

DANH MỤC KHÁCH TRƯNG BÀY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thuốc thú y
Thức ăn Chăn nuôi & Thủy sản
Giống Vật nuôi & Thủy sản
Thiết bị, hóa chất làm sạch & khử trùng
Thiết bị kiểm soát khí hậu
Thiết bị ngành sữa
Thiết bị uống nước cho chuồng trại
Thiết bị trang trại
Phụ gia TĂCN & Dinh dưỡng động vật
Nguyên liệu TA8CN & Các chất vi lượng
Phần mềm & Thiết bị Chế biến TĂCN

•
•
•
•
•
•

Hệ thống cung cấp thức ăn
Thiết bị đóng gói bao bì & chế biến
Thiết bị ấp trứng
Hiệp hội chuyên ngành
Hệ thống thông tin
Kỹ thuật & Vật liệu cho
ngành chế biến thịt, trứng sữa
• Công nghệ Gen & Thụ tinh nhân tạo
cho gia cầm & vật nuôi
• Ấn phẩm truyền thông
• Khác

CHI PHÍ THAM DỰ
Loại gian hàng : Đất trống
Tối thiểu
: Mười tám (18) Mét vuông (m2)
Chi phí
: 9,108,000 VND / m2
Thuê không gian & tự thiết kế gian hàng

Loại gian hàng : Gian hàng tiêu chuẩn
Tối thiểu
: Mười hai (12) Mét vuông (m2)
Chi phí
: 10,373,000 VND / m2
Bao gồm: Vách ngăn, bảng tên, thảm trải sản,
bàn thông tin, ghế, ổ cắm điện, thùng rác
đèn huỳnh quang, thùng rác
(*) Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT

GÓI TÀI TRỢ
VIETSTOCK 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.

DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN
• Doanh nghiệp chế biến TĂCN
• Sản xuất thuốc thú y
• Nhà xuất khẩu, phân phối, bán lẻ &
sỉ thực phẩm
• Trang trại & doanh nghiệp chăn nuôi
& nuôi trồng thủy sản theo chuỗi khép kín
• Chuyên viên dinh dưỡng / khoa học
thực phẩm
• Đơn vị chế biến thực phẩm

•
•
•
•

Hiệp hội các nhà sản xuất
Nhân viên quản lý chất lượng
Xưởng giết mổ
Nhà phân phối, cung cấp, công ty
thương mại
• Bác sỹ thú y
• Tổ chức chính phủ & giáo dục
• Khác…

BÁO CÁO TỔNG KẾT
VIETSTOCK 2018

• Số lượng khách tham dự tăng mỗi năm
• Tăng 20% tổng số lượng khách
so với 2016
• Tăng 54% số lượng khách quốc tế so
với năm 2016

BAN TỔ CHỨC
VIETSTOCK 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.com/asia để biết thêm chi tiết thông tin và các hoạt động của tập đoàn

LIÊN LẠC
Vietnam
Ms. Sophie
T: +84 28 3622 588
E: thao.nguyen@ubm.com

Malaysia
Ms. Rita
T: +603 9771 2688
E: rita.lau@ubm.com

Thailand
Ms. Pepsi
T: +66 2036 0588
E: duangcheewan.j@ubm.com

Korea
Mr. James Choi
T: +82 2 6715 5400
E: james.choi@ubm.com

Taiwan
Mr. Kaven Wu
T: +886 2 2738 3898
E: info-tw@ubm.com

Philippines
Mr. Michael
T: +63 2581 1918
E: michael.blancas@ubm.com

