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Triển lãm kinh tế 
quy mô lớn được tổ 
chức lần đầu tiên tại Nga, 
đánh dấu sự hợp tác 
giữa hai nước



Triển lãm Vietnam-Expo-Siberia là một không gian trưng bày 
sản phẩm  đồng thời trao đổi thông tin. Tại triển lãm, đại diện 
của các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá và dịch vụ Việt Nam 
cũng như các doanh nghiệp với định hướng xuất khẩu của Liên 
bang Nga có thể giới thiệu sản phẩm và thành tựu công nghệ 
của họ với mục đích phát triển quan hệ thương mại giữa thành 
phố Novosibirsk và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

VIETNAM-EXPO-SIBERIA

Được sự hỗ trợ của văn phòng thị trưởng 
thành phố Novosibirsk và chính quyền vùng 
Novosibirsk, triển lãm đa của các doanh 
nghiệp Nga và Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn 
ra từ ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 
2018  - «Vietnam-Expo-Siberia».

NHIỆM VỤ CỦA TRIỂN LÃM:
Tạo điều kiện cho sự phát triển quan hệ thương mại giữa Liên bang Siberi và 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước

Đặt ra những những vấn đề phát triển hứa hẹn nhất và các giải pháp kinh tế 
cần thiết cho sự phát triển bền vững trong các ngành công nghiệp khác nhau 
của hai nước.
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC THAM GIA TRIỂN LÃM:

Tiềm năng cao về kinh tế

Tham gia triển lãm có các công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình sẽ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ 
hứa hẹn nhất.
 
Môi trường đàm phán hiệu quả

Cơ hội thiết lập các mối liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất lớn nhất, những doanh nghiệp lớn của thị trường, 
cũng như với các đại diện của các cơ quan chính phủ.

Cơ hội đầu tư

Sự tham gia của các nhà đầu tư để tiến đến thực hiện liên doanh hay các dự án kinh doanh tại vùng Siberia và 
trên lãnh thổ Việt Nam.

Cơ hội quảng cáo

Quảng bá trên các phương tiện truyền thông, có thể tổ chức chương trình khuyến mãi, hay một chiến dịch 
quảng cáo với quy mô lớn.

Chi phí tối thiểu - hiệu quả cao

Cần phải nhắc đến triển lãm như là dự án đầu tiên trên lãnh thổ Liên bang Nga, trong đó các doanh nghiệp tham 
gia sẽ nhận được sự chú ý tối đa từ các đối tác tiềm năng, các nhà đầu tư, người mua  hàng và truyền thông, 
mang lại sự thuận lợi trong việc bán hàng hay ký kết hợp đồng. 
Chi phí tham gia triển lãm cho các đơn vị tham gia là tối thiểu so với các sự kiện có quy mô tương tự.



VIENAM-EXPO-SIBERIA LÀ CƠ HỘI ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP 
GIỚI THIỆU VỀ MÌNH

Việc trình diễn tại triển lãm với các kỹ thuật tiên tiến sẽ khiến cho doanh nghiệp của bạn đầy tính sáng tạo trong lĩnh 
vực của mình,qua đó bạn có thể tìm lại các khách hàng bị mất trước kia và tìm kiếm những khách hàng mới.
Triển lãm ở cấp độ này sẽ phản ánh tình trạng hiện tại của thị trường, do đó sự hiện diện các mặt hàng trưng bày tại 
triển lãm được coi là một chỉ số về tính năng động và khả năng cạnh tranh.
Tham luận hát tại các hội nghị của triển lãm trong khuôn khổ các chương trình khoa học sẽ giúp bạn đạt được hay 
củng cố vị thế của một chuyên gia trong một cách chuyên nghiệp đối với khách hàng.



DỊCH VỤ GIAO NHẬN

Các công ty sẽ trình bày các khái niệm cho 
sự phát triển của dịch vụ trong ngành vận tải 

hàng hóa, cũng như trình bày khả năng của họ 
trong việc phân phối hàng hoá của các nhóm 

khác nhau

CÁC PHẦN CHUYÊN ĐỀ CỦA TRIỂN LÃM
NÔNG NGHIỆP

Phân bón, công nghệ nông nghiệp, công nghệ 
chế biến trong chăn nuôi, sản xuất các sản 

phẩm từ sữa, công nghệ chăn nuôi gia súc

SẢN PHẨM ĐIỆN

Điện tử, công nghệ robot, công nghệ cao

XÂY DỰNG

Vật liệu xây dựng và công nghệ, công nghệ xây 
dựng thấp tầng và các công trình nhà xưởng 

tiền chế

 NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ

Công nghệ chế biến gỗ, nhà máy sản xuất  đồ 
gỗ, trình bày nguyên liệu để liên doanh

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Các công nghệ hứa hẹn và phương pháp khai 
thác, phát triển ngành than, tiềm năng tiền 

gửi cho các nhà đầu tư tiềm năng

KỸ THUẬT

Máy móc thiết bị trong công nghiệp

CÁC SẢN PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Phát triển các loại thuốc mới, cũng như trình 
bày các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị. Những 

phát triển mới nhất trong trang thiết bị y tế

DỊCH VỤ DU LỊCH

Sản phẩm du lịch và chiến lược phát triển hợp 
tác trong lĩnh vực du lịch giữa các nước

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Danh mục các dịch vụ cần thiết cho liên doanh 
và công ty có quan hệ thương mại song phương

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Các ngân hàng và quỹ đầu tư sẽ trình bày các 
chương trình nhằm duy trì và phát triển quan 

hệ thương mại giữa các quốc gia



Ngoài ra, một hội chợ triển lãm riêng biệt của định dạng B2C sẽ được tổ chức theo các hướng 
sau:

TRIỂN LÃM VÀ HỘI CHỢ

SẢN PHẨM DỆT

QUẦN ÁO VÀ GIÀY DÉP

ĐỒ GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

HÀNG DA VÀ PHỤ KIỆN

SẢN PHẨM LÀM ĐẸP VÀ SỨC KHỎE

CHÈ

CÀ PHÊ

HÀNG LƯU NHIỆM

HÀNG THỦ CÔNG THỦ CÔNG

HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG VÀ MÁY MÓC HIỆN ĐẠI



Tham dự hội chợ các bạn nên sử dụng các cơ hội do chúng tôi cung cấp để tăng tối đa sự thành công:

CÁC CƠ HỘI TẠI VÀ LỢI ÍCH TẠI TRIỂN LÃM 
VIETNAM-EXPO-SIBERIA

Xây dựng một quầy hàng với phong cách riêng

Chọn vị trí của quầy

 Tham gia các hội thảo và các hội nghị bàn tròn

Tổ chức các lớp chuyên đề

Thuê phòng hội nghị

Hội nghị kinh doanh - hệ thống tương tác để xúc tiến các cuộc gặp gỡ về kinh doanh. 
Dịch vụ này sẽ cho phép bạn lên kế hoạch tham gia triển lãm một cách hiệu quả nhất. 
Bất kỳ thành viên nào tham gia triển lãm cũng có thể lựa chọn đối tác mà mình quan 
tâm và đề xuất tổ chức một cuộc gặp gỡ về kinh doanh hoặc mời tham gia buổi thuyết 
trình.

Cách thức kinh doanh - dịch vụ giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình. Doanh nghiệp 
tham gia triển lãm có thể liên hệ với ban tổ chức để nêu rõ mục đích cụ thể của mình 
trong việc tham gia triển lãm và ban tổ chức sẽ giúp doanh nghiệp tìm được đối tác, 
nhà đầu tư hoặc một giải pháp công nghệ thích hợp nhất.



Tổ chức chuyến bay và chỗ ở

  - Đặt vé máy bay
 - Hỗ trợ visa
 - Đặt phòng khách sạn
 - Đưa đón sân bay

Hỗ trợ hậu cần

Nếu công ty của bạn cần cung cấp mẫu triển lãm và sản phẩm từ Việt Nam sang Nga, hãy gửi cho đơn cho chúng 
tôi. Các nhà quản lý của chúng tôi sẽ nhanh chóng đánh giá các vấn đề về chi phí và lựa chọn một kế hoạch hậu 
cần thuận tiện, có lợi nhuận càng sớm càng tốt.

Dịch vụ dịch thuật

Nếu gặp phải vấn đề về rào cản ngôn ngữ và các bạn có nhu cầu để đạt được hiệu quả trong kinh doanh và truyền 
thông, công ty chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu cho các bạn các dịch giả chuyên nghiệp.

Tham quan công nghệ (dành cho đại diện các công ty Việt Nam)

Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng tổ chức một chuyến thăm quan công ty mà bạn quan tâm để nghiên cứu chi 
tiết hơn về công nghệ sản xuất và sự hiểu biết về quy trình kinh doanh của công ty.

Tổ chức chiến lược kinh doanh (dành cho đại diện các công ty của Nga)

Công ty chúng tôi có thể tổ chức cho bạn một chiến lược kinh doanh tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam để tiến hành đàm phán kinh doanh với các đối tác tiềm năng và giới thiệu sản phẩm của bạn.

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ có thể chuẩn bị cho bạn những điều kiện thoải mái nhất trong chuyến bay và 
chỗ ở tại Novosibirsk.



CÁC QUẦY TRIỂN LÃM

Bàn tròn triển lãm (đườngkính 0,7m)  2

ghế triển lãm       4

giá treo áo gắn tưởng    1

thảm trải sàn dung một lần, màu xám , m2  12

sọt đựng rác      1

Ổ cắm điện 220v     1

các chữ trang trí viền màu xám (oracal#073); cỡ chữ không quá 
280 mm (không quá 30 chữ trên một phía)

đèn tuýp 120 cm (35W, cách 2m đặt một chiếc)

Quầy “Tiêu chuẩn” - $ 2000

Công ty Chúng tôi Cấp CáC gói với điều kiện ưu tiên đặC biệt
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CÁC QUẦY TRIỂN LÃM

Gian hàng của công ty



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG



SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM



Siberia là một khu vực rộng lớn nằm ở phía đông bắc của lục địa Á-Âu
Trước kia người nước ngoài thường cho rằng gần như không thể sống và làm việc với khí hậu của vùng Siberia. Tuy nhiên, 
vài thập kỷ trở lại đây, người Siberia đã chứng minh rằng đây chính là nơi chứa đầy ý tưởng và cơ hội cho các doanh nghiệp 
lớn và nhỏ.

Trong giai đoạn sau chiến tranh, dân số tăng lên, kinh tế và công nghiệp bắt đầu phát triển. Với tài nguyên thiên nhiên 
phong phú, Siberia mang lại rất nhiều cơ hội kinh doanh. Các lĩnh vực hàng đầu của nền kinh tế - công nghiệp như: luyện 
kim đen và kim loại màu, công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa chất và hóa dầu, công nghiệp điện, vật liệu xây dựng, chế tạo 
máy và gia công kim loại, sản xuất nhiên liệu, lâm sản và chế biến gỗ, công nghiệp đánh bắt cá, các ngành công nghiệp 
thực phẩm và sản xuất bột mỳ.

Các ngành nông nghiệp quan trọng nhất bao gồm chăn nuôi, sản xuất ngũ cốc, và trồng rau.
Vị trí địa chính trị đặc biệt của Vùng liên bang Siberia có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi khu vực này không chỉ nơi 
trung chuyển liên kết giữa các vùng kinh tế Viễn Đông và một phần của nước Nga ở châu Âu, mà còn là một «cầu nối» của 
cả châu Âu với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vùng Liên bang Siberia là trung tâm vận chuyển chính của Nga. Các tuyến 
vận tải chính của Nga đều đi qua đây (bao gồm cả vận tải hàng hóa và vận tải hành khách), từ phần châu Âu của nước Nga 
phần châu Á.

Ngày nay, Siberia được coi là một khu vực đang phát triển rất nhanh với một số ngành công nghiệp thậm chí còn vượt qua 
các nước châu Âu. Vì vậy, với sự hình thành và phát triển tích cực của cả vùng sẽ góp phần vào sự phát triển của các loại 
hình kinh doanh khác nhau , từ các doanh nghiệp nhỏ chỉ có phạm vi trong một khu dân cư cho tới các doanh nghiêp lớn 
mà phạm vi đã nằm xa ngoài biên giới của đất nước.

SIBERIA



«Công ty thương mại Siberia» (kết hợp với một công ty đối tác mang tên «Hội đồng tương trợ kinh tế», chuyên tổ chức 
các sự kiện thương mại và cung cấp các dịch vụ tư vấn tại CHXHCN Việt Nam cho các doanh nghiệp Nga, cũng như tại 
Liên bang Nga cho doanh nghiệp Việt Nam. 
Các công ty của chúng tôi rất có năng lực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động kinh tế tại 
nước CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga.
Các chức năng chính của công ty bao gồm: tổ chức các diễn đàn, triển lãm, hội thảo và đào tạo, cũng như việc tổ chức 
các nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện giám sát thị trường và tìm kiếm đối tác, dịch vụ pháp lý, chứng nhận sản phẩm, thực 
hiện các thủ tục đấu thầu thay mặt cho khách hàng (đấu thầu). Căn cứ vào các thỏa thuận giữa hai nước và trên tinh thần 
thấu hiểu cùng phát triển  với sự hợp tác nhiều mặt của hai nước Việt-Nga, nhằm mở rộng thương mại và đầu tư, quan 
hệ khoa học công nghệ và văn hóa, sẽ tạo cho các công ty thương mại của hai nước những triển vọng to lớn
Trên cơ sở đó, chúng tôi đã quyết định tổ chức triển lãm đa ngành đầu tiên dành cho các nhà sản xuất Việt Nam và các 
công ty định hướng xuất khẩu ở Siberia tại Liên bang Nga. Chúng tôi hy vọng rằng triển lãm này sẽ thiết lập nên sự hợp 
tác chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa các tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam với Siberia và Liên bang Nga nói chung. Các 
chuyên gia của chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ công ty của bạn để giải quyết các vấn đề thực tại ngay bây giờ, ở mức cao 
nhất một cách chất lượng và chuyên nghiệp.

GIỚI THIỆU VỀ BAN TỔ CHỨC



CHÚNG TÔI HY VỌNG VÀO 
SỰ HỢP TÁC CHẶT CHẼ VÀ HIỆU QUẢ!

LB Nga, Novosibirsk
       Scompany.nsk@mail.ru
       +7(383) 303-40-20
       +7(913) 004-21-84

Việt Nam, Hà Nội
       vietsev@gmail.com
       +84(4) 667-460-63
       +84 123 922 95 77

«Công ty Thương mại Siberia»


