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VIETNAM EXPO 2021 

 

 

 

Data: dal 14 al 17 aprile 2021 

Luogo: Hanoi I.C.E International Exhibition Center - 91 Tran Hung Dao, Distretto Hoan Kiem, Hanoi. 

Stand previsti: 600 stand 

 

Prodotti in esposizione: Macchinari e attrezzature; prodotti di industrie elettriche, elettroniche e 

delle tecnologie dell'informazione; materiali per l’edilizia; arredamento, attrezzature per interni ed 

esterni e artigianato; industria della moda; cibo e bevande; altre industrie e servizi.  

La VIETNAM EXPO 2021 è la più grande fiera commerciale del Vietnam con una lunga tradizione. La 

fiera è gestita direttamente dal Ministero dell'Industria e del Commercio del paese. L'evento è 

considerato essere uno dei più importanti per la promozione commerciale dell'industria e del 

commercio e contribuisce enormemente ai programmi di cooperazione, promuove il commercio, le 

importazione, le esportazione e gli investimenti in Vietnam. 

La Vietnam International Trade Fair 2021 - "30 anni di compagnia insieme alle imprese" offre 

l'opportunità alle imprese nazionali e internazionali di promuovere i propri prodotti, incontrare 

potenziali clienti ed espandere e consolidare il proprio mercato. Inoltre, i paesi partecipanti avranno 

l'opportunità di entrare in contatto con un gran numero di imprese vietnamite al fine di accrescere il 
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proprio mercato, investire nella cooperazione, scambiare tecnologia, promuovere la crescita delle 

esportazioni e effettuare investimenti esteri in Vietnam.  

Il “Vietnam Expo – Rafforzare la connettività economica regionale e internazionale” prevede la 

partecipazione nel 2021 di oltre 600 stand e si propone come un’opportunità imperdibile per le 

imprese nazionali di recente istituzione che aspirano a soddisfare le esigenze domestiche e, 

contemporaneamente, anche le richieste dell’export. La fiera è un’ottima occasione per le startup 

vietnamite in quanto permette loro di raggiungere nel modo più efficace il pubblico potenziale 

dell’impresa. Le aziende straniere che decideranno di partecipare al Vietnam Expo avranno 

l’opportunità di conoscere meglio il mercato vietnamita, considerato “in continua evoluzione” per lo 

sviluppo della produzione, per il consumo delle merci e per la richiesta di attrazione degli 

investimenti. 

 

Ufficialmente al Vietnam Expo 2021 parteciperanno imprese provenienti da Algeria, India, Cambogia, 

Canada, Armenia, Russia, Cuba, Taiwan, Corea, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Giappone e Cina. Nei 

quatro giorni della fiera sono previsti espositori provenienti da venti paesi e oltre 21.000 visitatori di 

diverse aziende nazionali e internazionali.   
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Nel 2019 la Fiera ha visto la partecipazione di 513 espositori in 603 stand, con oltre 21.000 visitatori, 

inclusi 17.000 visitatori commerciali e 4500 visitatori pubblici. 

Fonte: TradePro 

 

 

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 

 

Thời gian: Từ 14/04 đến 17/04/2021 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Quy mô dự kiến: 600 gian hàng 

Ngành hàng trưng bày: Máy móc, thiết bị; Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; Xây dựng, 

vật liệu xây dựng; Đồ gỗ, trang thiết bị nội ngoại thất & thủ công mỹ nghệ; Công nghiệp thời trang; 

Thực phẩm, đồ uống; Ngành và dịch vụ khác... 

VIETNAM EXPO 2021 là Hội chợ Thương mại Tổng hợp có truyền thống lâu đời và quy mô lớn nhất 

tại Việt Nam. Do Bộ Công thương trực tiếp chủ trì và chỉ đạo tổ chức. Sự kiện được đánh giá là một 

trong những hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương, đóng góp 

lớn vào chuỗi các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư tại Việt Nam. 

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2021 - "Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số" sẽ 

là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách 

hàng tiềm năng, mở rộng và củng cố thị trường nội địa. Cùng với đó, các quốc gia tham dự sẽ có dịp 

tiếp cận với số lượng lớn các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu thị trường, trao đổi, hợp tác đầu 

tư, chuyển giao công nghệ góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam. 

Quy mô dự kiến trong năm 2021 sẽ tiếp tục mở rộng trên 600 gian hàng, với chủ đề xuyên suốt 

“Vietnam Expo – Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế” sẽ tiếp tục khẳng định là một cơ hội 

không thể bỏ qua đối với các doanh nghiệp trong nước đang trên đà xây dựng thương hiệu mạnh, 

nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đồng thời là cơ hội vàng giúp các doanh nghiệp khởi 

nghiệp tiếp cận công chúng một cách hiệu quả nhất. Cũng qua Vietnam Expo, khách hàng đối tác 

nước ngoài sẽ có thêm cơ hội để hiểu hơn về thị trường Việt Nam đang “chuyển mình không ngừng” 

trong phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và kêu gọi thu hút đầu tư.  
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Algerie, Ấn Độ, Campuchia, Canada, CH Armenia, CHLB Nga, Cuba, Đài Loan, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, 

Myanmar, Nepal, Nhật Bản, Trung Quốc là các quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức có mặt tại 

Vietnam Expo thời điểm này, dự kiến Hội chợ năm nay sẽ thu hút các doanh nghiệp tham dự đến từ 

20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với đó là trên 21,000 lượt khách thương mại đến tham quan và 

làm việc trong thời gian 4 ngày Hội chợ. 

Trong năm 2019, Hội chợ có sự góp mặt của 513 doanh nghiệp trưng bày tại 603 gian hàng. Thu hút 

trên 21,000 lượt khách, bao gồm 17,000 lượt khách tham quan thương mại và 4500 khách công 

chúng. 
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