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Trân trọng kính mời quí vị tham gia triển lãm đa ngành lần đầu tiên - "Vietnam-Expo-Siberia".

Hiện tại, Công ty "Thương mại Siberia"đang chuẩn bị triển lãm "Vietnam-Expo-Siberia" tại thành phố 
Novosibirsk. Mục tiêu chính của triển lãm là trưng bày tiềm năng thương mại và công nghiệp của nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với mục tiêu tăng cường và phát triển quan hệ thương mại giữa Vùng 
Liên bang Siberia nói riêng, Liên bang Nga nói chung và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Triển lãm sẽđược tổ chức từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Triển 
lãm Quốc tế "Novosibirsk ExpoCenter". Triển lãm sẽ giới thiệu các nhà sản xuất Việt Nam trong các lĩnh vực tiêu 
biểu như: nông nghiệp, chế tạo máy móc, các sản phẩm đồđiện, thiết bị và dịch vụ y tế, chế biến gỗ, khai 
khoáng, hậu cần, tư vấn, du lịch và ngân hàng.

Liên quan đến việc ký kết hiệp định tự do thương mại giữa Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam, 
sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội để tăng cường và mở rộng hợp tác kinh tế. Chúng tôi hy vọng rằng triển lãm 
này sẽ thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ thương mại, kinh tế và văn hoá giữa các khu vực của 
Vùng Liên bang Siberia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, trên cơ sở các thoả thuận giữa Tổng thống Liên bang Nga và Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam được công bố trong một tuyên bố chung vào ngày 29 tháng 6 năm 2017, - năm 2019 
sẽđược coi là năm hữu nghịcủa nước Nga tại Việt Nam và cũng là năm của Việt Nam tại nước Nga. 
Việc chuẩn bị và tổ chức triển lãm tại thành phố Novosibirsk trước thềm năm 2019 sẽ cho phép giải 
quyết những vấn đề cóý nghĩa chiến lược và quan trọng liên quan đến việc hợp tác cùng phát triển. 
Trong triển lãm, hơn 400 công ty là những đại diện tiêu biểu nhất trong lĩnh vực của mình, thuộc các 
ngành công nghiệp khác nhau dự kiến   sẽ tham gia. Triển lãm sẽđược tổ chức với sự hỗ trợ của Văn 
phòng thị trưởng Thành phố Novosibirsk và cùng với sự hỗ trợ của Chính quyền tỉnh Novosibirsk và 
Chính phủ Liên bang Nga.

Với tầm quan trọng của sự kiện này cho tất cả các khu vực thuộc Vùng Liên bang Siberia nói riêng và Liên bang 
Nga nói chung, trân trọng kính mời quí vị tham gia hợp tác với tư cách làđối tác của chương trình triển lãm.

Giám đốc                                                                                                                                                     A.I. Novikov
"Siberian Công ty Thương mại Siberia"
Chủ tịch Ban tổ chức                                                                                                          



Ngoài ra, khi tham gia với tư cách làđối tác của triển lãm "Vietnam-Expo-Siberia" quí vịđảm bảo sẽ tạo dựng 
hình ảnh của công ty mình như là một công ty thành công, hiệu quả, là một công ty phát triển năng động 
trong điều kiện thị trường hiện nay.

Triển lãm được lên kế hoạch theo hai định dạng:

В2В - Triển lãm của các doanh nghiệp chuyên ngành Việt Nam và doanh nghiệp định hướng xuất khẩu của 
Nga.

· Các đối tượng hướng đến bao gồm đại diện các tổ chức thương mại, doanh nghiệp nhà nước, các nhóm 
đầu tư và các chuyên gia của các công ty công nghiệp.

· Khu vực triển lãm với diện tích 7200 m2.

· Số người tham gia lên đến 2000 người.

В2С hội chợ-triển lãm của các công ty Việt Nam cung cấp hàng tiêu dùng cho người mua. (trà, cà phê, hàng 
dệt may, đồ lưu niệm, phụ kiện, thủ công mỹ nghệ ...).

· Đối tượng hướng đến là công dân thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau với sức mua cao, chủ yếu tập trung 
vào việc mua hàng.

· Diện tích khu thương mại 7200 m2.

· Số lượng khách có thể lên đến 50.000 người.

Liên bang Nga  , 
Thành phố Novosibirsk

8-10-383-303-40-20
+7-913-004-21-84 

sсс@vietexposib.com
vietexposib.com

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, 

Thành phố Hà Nội
+84 (4) 66746063 
+84 1239229577

vietsev@gmail.com
vietexposib.com

LIÊN HỆ: 

   Xét về tầm quan trọng và mức độ cấp thiết của triển lãm Vietnam-Expo-Siberia cho tất cả các lĩnh 
   vực kinh tế của Liên bang Nga và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi kính mời quí vị:
· Trở thành đối tác của triển lãm "Vietnam-Expo-Siberia";
· Tổ chức quảng cáo cho doanh nghiệp của quí vị tại triển lãm và trong các tài liệu thông tin.

Chương trình đối tác sẽ tạo cho doanh nghiệp 
của quí vị những ưu điểm sau:

- Thu hút thêm các khách hàng mới.
- Khả năng tạo ra một chiến dịch quảng cáo với quy mô lớn.
- Thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
- Tăng doanh thu.
- Khả năng được ưu tiên tham gia  vào các sự kiện chính của triển lãm.
- Công ty của quí vị sẽđược đảm bảo công nhận  là một công ty lớn trên thị trường.
- Nêu bật công ty của quí vị dựa trên nền tảng của các đối thủ cạnh tranh.
- Đảm bảo tăng trưởng sự chúý của khách hàng đối với sản phẩm và thương hiệu của quí vị.



CÁC GÓI DỊCH 
VỤ CHO PHÍA 
ĐỐI TÁC

Triển lãm đa ngành lần đầu tiên Vietnam-Expo-Siberia, tháng 5 năm 2018.

Các đơn vị truyền thông của đối tác trong khuôn khổ triển lãm 
Vietnam-Expo-Siberia sẽ có được một cơ hội duy nhất để giao tiếp 
trực tiếp với các đối tượng nhắm tới, thu nhận thông tin về các xu 
hướng chính của thị trường và công nghệ mới nhất, cũng như giới 
thiệu doanh nghiệp của quí vị như một doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực của mình. 

Truyền thông của đối tác có quyền xác định thương hiệu và logo của mình trong mục "Thông tin về Đối tác" 
của triển lãm Vietnam-Expo-Siberia.

Các đối tác theo các mức tương ứng được cung cấp các gói dịch vụ sau:

Dành cho truyền thông của đối tác chính thức từ nhà tổ chức triển lãm

1 Đề xuất:

· Được manh danh nghĩa "Truyền thông Đối tác Chính thức của Triển lãm".
· Logo của Đối tác được in trên:

Các tài liệu thông tin của sự kiện.

Các tài liệu được trưng bày của sự kiện.

Các ấn phẩm quảng cáo của sự kiện.

Các quảng cáo ngoài trời.

Thiệp mời.

Các biểu ngữ nằm trong địa điểm của sự kiện.

Các video thông tin

Các thông cáo báo chí.

Các sản phẩm lưu niệm.

Danh mục sự kiện.



· Công nhận một đại diện (tối đa 5 người) tại các cuộc họp báo tổ chức ở triển lãm.

· Đặt một banner quảng cáo trong khu triển lãm.

· Được đăng tải các thông tin quảng cáo (toàn khổ) về thông tin của đối tác chính thức trong tất cả các tài 
liệu in ấn của triển lãm, cũng như đề cập tới trong tất cả các thông tin với danh nghĩa "truyền thông đối tác 
chính thức của triển lãm "Vietnam-Expo-Siberia".

· Bao gồm các tài liệu quảng cáo về thông tin của đối tác chính thức (một tờ rơi quảng cáo) khi phát cho tất 
cả những người tham dự hội nghị.

· Đặt biểu trưng về thông tin của đối tác chính thức trong tất cả các tài liệu in ân chính thức của triển lãm 
trong gói tài liệu triển lãm phù hợp với gói đối tác tương ứng.

· Ưu tiên vị trí các biểu ngữ và các trang giới thiệu về truyền thông của đối tác chính thức trên website chính 
thức trong giai đoạn chuẩn bị, tổ chức và khi diễn ra cuộc triển lãm với danh nghĩa ở trên.

· Đề cập đến tên công ty của  Đối tác truyền thông chiến lược với danh nghĩa tương ứng trong các thông 
cáo báo chí.

2 Yêu cầu:

Đối với các kênh truyền hình:

· Các trích đoạn trong chương trình thông tin về triển lãm trong quá trình chuẩn bị triển lãm ít nhất 
20 lần (1,5-2 phút).

· Một bài diễn văn chi tiết (phỏng vấn) (ít nhất 3 phút) của một trong các thành viên của ban tổ chức 
triển lãm trong khuôn khổ chương trình truyền hình.

· Trích đoạn chi tiết (lên đến 3 phút) trong chương trình thông tin trước sự kiện ít nhất 4 tuần trước khi 
diễn ra triển lãm.

· Trích đoạn chi tiết (lên đến 5 phút) trong chương trình phân tích thông tin trong thời gian diễn ra triển lãm.

· Video 30 giây quảng cáo triển lãm ít nhất 400 lần.

Đối với truyền thông in ấn:

· Đăng tải quảng cáo về triển lãm (toàn khổ) ít nhất 40 lần trước triển lãm.

· Đặt một banner về triển lãm trên trang chủ của trang web truyền thông và trong phần "Đối tác" trong giai 
đoạn chuẩn bị cũng như thời gian diễn ra triển lãm.

· Đăng tải các cuộc phỏng vấn với nhà tổ chức hoặc diễn giả đề cập đến triển lãm, toàn khổ, 4 lần một tháng 
trước sự kiện.

· Công bố thông cáo báo chí về sự kiện triển lãm (toàn khổ).

· Công bố thông tin về triển lãm trên dòng tin thời sự.

· Đặt Internet-banner của triển lãm trên trang web của Đối tác với liên kết dẫn đến trang web của triển lãm 
(khoảng thời gian liên kết không ít hơn 6 tháng).

· Liên kết thông tin về sự kiện trên cơ sở địa chỉ liên lạc (người đăng ký).

· Đăng tải bài viết hoặc phóng sự về triển lãm.



Dành cho truyền thông của Đối tác từ các nhà tổ chức triển lãm

1 Đề xuất:

• Được mang danh nghĩ "Truyền thông Đối tác của Triển lãm"
• Logo của Đối tác được in trên: 

Các ấn phẩm quảng cáo của sự kiện.

Các băng-rôn nằm trong sảnh của sự kiện.

Banner của khu vực báo chí.

Danh mục chính thức của triển lãm. 

•Sắp xếp diện tích cho truyền thông của đối tác trong không gian triển lãm để quảng bá các 
thông tin của mình.

• Đăng tải thông tin về truyền thông của đối tác trong Catalog triển lãm (1/4 khổ).

• Đặt Internet-banner của đối tác trên trang web chính thức của triển lãm theo địa chỉ 
vietexposib.com

• Đảm bảo sự hiện diện một đại diện của Truyền thông đối tác tham gia một trong những sự 
kiện của Chương trình Kinh doanh trong khuôn khổ Triển lãm.

2 Yêu cầu:

Đối với truyền thông in ấn:

• Đăng tải quảng cáo về triển lãm (toàn khổ) ít nhất 20 lần trước triển lãm.

• Đặt một banner về triển lãm trên trang chủ của trang web truyền thông trong giai đoạn chuẩn bị cũng 
như thời gian diễn ra triển lãm.

• Công bố thông tin về triển lãm trên dòng thời sự ít nhất hai tháng trước khi sự kiện bắt đầu.

• Đặt Internet-banner của triển lãm trên trang web của Đối tác có liên kết dẫn đến trang web của triển lãm 
(trong khoảng thời gian không ít hơn 6 tháng).

• Liên kết thông tin về sự kiện trên cơ sở địa chỉ liên lạc (người đăng ký).

• Đăng tải bài viết hoặc phóng sự về triển lãm.

Đối với các kênh truyền hình:

• Các trích đoạn trong chương trình thông tin về triển lãm trong quá trình chuẩn bị triển lãm ít nhất 5 lần 
(1,5-2 phút).

• Một bài diễn văn chi tiết (phỏng vấn) (ít nhất 3 phút) của một trong các thành viên của ban tổ chức triển lãm 
trong khuôn khổ chương trình truyền hình.

• Trích đoạn chi tiết (lên đến 3 phút) trong chương trình thông tin trước sự kiện ít nhất 4 tuần trước khi diễn ra 
triển lãm.

• Video 30 giây quảng cáo triển lãm ít nhất 100 lần.



Ban tổ chức triển lãm sẽ thông báo cho 
các đơn vị truyền thông đối tác về tất cả 
các sự kiện trong thời gian chuẩn bị và tổ 
chức triển lãm cũng như cung cấp tất cả các 
tài liệu cần thiết.

Ghi chú:

 Tất cả các tài liệu quảng cáo (văn bản, banner, logo, poster, tờ rơi quảng cáo, vv) được cung cấp bởi các 1. 
đơn vị truyền thông của đối tác.

 Thời hạn gửi tài liệu cho ban tổ chức (trang quảng cáo) trước ngày 01 tháng 4 năm 2018.2. 

 Thời hạn để cung cấp các banner và logo trước ngày 20 tháng 2 năm 2018.3. 

 Logo được cung cấp với định dạng CDR, AI, (TIFF, PNG - kích thước không nhỏ hơn 1500 pixel).4. 

 Internet-banner được cung cấp theo định dạng gif, jpg, kích thước không quá 250 * 150, dung lượng 5. 
không quá 50 Kb.

Gói hợp tác có thể được bổ sung và thay đổi, vai trò của đối tác 
hoàn toàn không bị giới hạn.

Đối với các câu hỏi về việc tham gia triển lãm của đối tác, vui lòng liên hệ:

Chuyên gia quan hệ Kinh tế đối ngoại

Vũ Trang
ĐT: +7 905-938-89-99

trangka.vu@vietexposib.com
vietexposib.com

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI NGOẠI
Điều phối viên của các đoàn từ CHXNCN Việt Nam

Phạm Duy    
ĐT: +7 999-469-97-14

 scompany@vietexposib.com
vietexposib.com
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