Diễn ra đồng thời

Triển lãm Vietstock sẽ

trở lại vào năm 2022
Kính gửi Quý đơn vị triển lãm, Quý khách tham quan và đối tác,

C

ăn cứ vào tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay và các quy định được ban hành mới đây về
việc hạn chế đi lại và tham gia các hoạt động giao thương, Informa Markets Việt Nam đã họp
bàn và quyết định thay đổi thời gian diễn ra Triển lãm Vietstock 2021 cùng sự kiện đồng hành
là VietFeed 2021 và VietMeat 2021. Thời gian tổ chức mới của triển lãm là từ ngày 12 - 14 Tháng
10 năm 2022 và địa điểm diễn ra tại Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng sự thay đổi này là giải pháp đồng hành tốt nhất với tất cả các đơn vị tham gia triển lãm
và cơ quan chức năng trong tình hình hiện tại để thị trường có thời gian ổn định và phục hồi, đồng thời
mang đến một sự kiện triển lãm với những điều kiện tốt nhất và an toàn nhất.
Trong giai đoạn này, Ban tổ chức Triển lãm Vietstock đã xây dựng các kênh giao thương online dựa trên
nền tảng sẵn có nhằm hỗ trợ quý đơn vị triển lãm và khách tham quan phát triển mối quan hệ kinh
doanh mới trong giai đoạn khó khăn này. Các dịch vụ marketing online cung cấp bởi BTC Triển lãm
Vietstock sẽ giúp quý doanh nghiệp khám phá & tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua kênh quảng cáo
qua email, qua website triển lãm và các kênh hội thảo online độc quyền (webinar). Triển lãm Vietstock
cũng đã ra mắt nền tảng online đầu tiên cho cộng đồng ngành Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản nơi mà
doanh nghiệp có thể trưng bày và liệt kê thông tin công ty & sản phẩm trên gian hàng online, tìm kiếm
và thu mua từ các nhà cung cấp uy tín cũng như cập nhật tin tức mới nhất trong ngành, tham dự các
webinar với chủ đề hiện hành. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể giao thương với đối tác khách hàng mới
thông qua tính năng kết nối doanh nghiệp trực tuyến cũng như tham dự các sự kiện online trên nền
tảng trực tiếp B2B này.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tham gia và hỗ trợ triển lãm Vietstock 2021, rất mong nhận
được sự cảm thông và thấu hiểu của Quý vị, đồng thời chân thành xin lỗi cho bất kỳ sự bất tiện nào mang
đến bởi sự thay đổi này. Đồng thời chúng tôi cam kết hỗ trợ quý doanh nghiệp duy trì hoạt động giao
thương thông qua các kênh marketing online cũng như công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện triển lãm
được quay lại vào năm 2022.
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