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How will “Industry 4.0” aﬀect the electronics manufacturing sector?
What do manufacturers have to prepare in order to thrive in the era of changes?
When will it arrive? These question and many more will ﬁnd their answers at
“NEPCON Vietnam 2021” as the show will explore the future of the industry through latest
technologies and solutions from 200 brands, 20 countries who will meet over
10,000 industrialists in the only annual gathering in Vietnam.
If you want to capture all the opportunities and insights of the market,

Organized by:

Exhibit space is open, please contact:
+84 286 287 3355
Vietnam
nepconvietnam@reedtradex.vn
nepconvietnampage
ID: NEPCON Vietnam
www.nepconvietnam.com

donʼt miss!
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BUSINESS ENVIRONMENT & POLICY
Chính Sách & Môi Trường Kinh Doanh

38%

22,2%

6,5-7%
GROWTH
Tăng trưởng

INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX
Chỉ số sản xuất công nghiệp

MANUFACTURING AND
MACHINERY PRODUCTS
Sản phẩm điện tử,
máy vi tính và sản phẩm
quang học

Vietnam’s ruling Communist Party approved plans to
raise growth to 6.5 to 7 percent for the 2021-2025
period. Vietnam is set to become more selective in
attracting FDI as it wants to move up the value chain
from a low-cost labour destination to a centre for
hi-tech industry.

Chính Phủ Việt Nam đã thông qua kế hoạch nâng mức
tăng trưởng từ 6,5 đến 7% trong giai đoạn 2021-2025.
Việt Nam đang trở nên chọn lọc hơn trong việc thu hút
FDI để nâng cao chuỗi giá trị từ điểm đến đầu tư với
nguồn lao động giá rẻ chuyển thành trung tâm phát
triển ngành công nghiệp công nghệ cao.

According to the General Statistics Ofﬁce of Vietnam,
the industrial production index in January 2021 is
estimated to increase by 22.2% compared to January
2020, accordingly, manufacturing electronic products,
computers and optical products increase 38%.

Theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, chỉ số sản xuất công
nghiệp tháng 01/2021 ước tính tăng cao 22,2% so với
tháng 01/2020, trong đó sản xuất sản phẩm điện tử, máy
vi tính và sản phẩm quang học tăng 38%.

Source: General Statistics Ofﬁce

Nguồn: Tổng Cục thống kê

Vietnam’s GDP

Source General
Statitics Ofﬁce (GSO)

2%

78,57%
TOTAL TRADE IN GOODS
Thương mại hàng hóa

109,9%
MACHINES, EQUIPMENT AND PARTS
Máy móc, thiết bị và phụ tùng

4%

6%

8%

After the UK-Việt Nam Free Trade Agreement (UKVFTA) took effect on
December 31, 2020, both sides saw impressive growth. Statistics from the
General Department of Việt Nam Customs showed that total trade in
goods between the two nations topped US$657.35 million in January, a
year-on-year hike of 78.57 per cent. Việt Nam also saw strong increase in
its shipments of telephone and parts (up 371.6 per cent to $252.59
million); machines, equipment and parts (up 109.9 per cent to US$74.58
million); computers and parts (up 91 per cent to $31.82 million).
Source: Ministry of Trade Magazine

Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Anh - Việt (UKVFTA) có hiệu lực vào
ngày 31 tháng 12 năm 2020, cả hai quốc gia đều có mức tăng trưởng kinh
tế ấn tượng. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim
ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nước đạt 657,35 triệu USD trong
tháng 1, tăng 78,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lô hàng điện thoại và
linh kiện của Việt Nam cũng tăng mạnh (tăng 371,6% lên 252,59 triệu
USD); máy móc, thiết bị và phụ tùng (tăng 109,9%, đạt 74,58 triệu USD);
máy tính và linh kiện (tăng 91% lên 31,82 triệu USD).
Nguồn: Báo Công Thương

INDUSTRY MOVEMENTS
Chuyển Động Trong Ngành
VIETNAM

IS LIKELY THE TOP-PERFORMING
ASIAN ECONOMY IN 2020
The Vietnamese economy grew 2.9%
last year, according to government
estimates released in late December.
Vietnam’s manufacturing sector was
widely credited for the economy’s
outperformance
last
year,
with
production growing on the back of
steady export demand. That strong
economic run will likely continue this
year, said the Bank of America
economists. The bank forecast the
Vietnamese economy growing 9.3% in
2021 — a much higher growth rate
than the 6.7% expansion projected by
the World Bank.
Source: CNBC
VIỆT NAM LÀ NỀN KINH TẾ TRIỂN VỌNG ĐỨNG ĐẦU CHÂU Á TRONG NĂM 2020
Nền kinh tế Việt Nam năm ngoái đã tăng trưởng 2,9%, theo ước tính của chính phủ
được công bố vào cuối tháng 12. Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã góp phần tạo nên
thành công cho nền kinh tế vào năm ngoái, với mức sản xuất tăng trưởng nhờ vào
nhu cầu xuất khẩu ổn định. Các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết,
đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đó có thể sẽ tiếp tục trong năm nay và dự báo nền
kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 9,3% vào năm 2021 - một tốc độ tăng trưởng cao hơn
nhiều so với mức tăng 6,7% mà Ngân hàng Thế giới dự kiến.
Nguồn: CNBC

9,3%
GROWTH
Tăng trưởng

VIETNAM CAR MARKET RANKS FOURTH
IN SOUTHEAST ASIA
Vietnam’s car market ranks fourth in the Southeast Asia in
terms of sale s volume and domestic production capacity,
according to Asean Automotive Federation (AAF). Among
countries with positive growth rates in car sale numbers,
Myanmar and Vietnam recorded the highest with 25% and
9.4%,
respectively.
Vietnam’s
major
automobile
manufacturers Thaco Truong Hai, TC Motor and Toyota
Vietnam mainly import car parts for domestic assembling.
The incursion of VinFast, a subsidiary of Vingroup, in 2017 is
expected to be a major boost for the domestic automobile
industry in the long term.
Source: The Vietnam Times
THỊ TRƯỜNG ÔTÔ VIỆT NAM ĐỨNG THỨ TƯ ĐÔNG NAM Á
Thị trường ô tô của Việt Nam đứng thứ tư ở Đông Nam Á về
số lượng bán và năng lực sản xuất trong nước, theo Liên
đoàn Ô tô Asean (AAF). Trong số các quốc gia có doanh số
bán ô tô tăng trưởng dương, Myanmar và Việt Nam ghi
nhận mức cao nhất với lần lượt là 25% và 9,4%. Các nhà
sản xuất ô tô lớn của Việt Nam là Thaco Trường Hải, TC
Motor và Toyota Việt Nam chủ yếu nhập khẩu phụ tùng ô tô
để lắp ráp trong nước. Sự gia nhập của VinFast, một công ty
con của Vingroup, trong năm 2017 được kỳ vọng sẽ là cú
hích lớn cho ngành ô tô trong nước trong dài hạn.
Nguồn: The Vietnam Times

9,4%
GROWTH RATES
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Doanh số bán ô tô

VINGROUP

VINGROUP

Recently, LG put its mobile phone business up for sale
to concentrate on other areas such as electric vehicle
(EV) components. Following the LG announcement,
Vingroup was mentioned as the "right bidder" in
possibly striking a deal, as the largest listed ﬁrm in
Vietnam has been seeking to expand into high-tech
industries. However, the discussions recently
collapsed mostly due to the price difference.

Gần đây, LG đã đẩy mạnh việc chuyển giao mảng
kinh doanh điện thoại di động để tập trung vào các
lĩnh vực khác như linh kiện xe điện (EV). Sau thông
báo của LG, Vingroup được xem là "nhà thầu phù
hợp" với tiềm năng đi đến một thương vụ thành
công khi công ty niêm yết lớn nhất tại Việt Nam đang
tìm cách mở rộng hoạt động sang các ngành công
nghệ cao. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận gần đây
được cho là đã kết thúc do hai bên không đạt được
đồng thuận về giá.
Nguồn: The Korea Times

MAKES NEWS STEPS
FOR MOBILE PRODUCTION
INDUSTRY

Source: The Korea Times
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Factory is expected
to be completed
Dự kiến hoàn tất trong
tháng 6/2021

TẠO NHỮNG BƯỚC MỚI
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP
ĐIỆN THOẠI

XIAOMI OPENS THE FIRST
PHONE ASSEMBLY
FACTORY IN VIETNAM

XIAOMI DỰ ĐỊNH MỞ
NHÀ MÁY LẮP RÁP
ĐIỆN THOẠI TẠI VIỆT NAM

Sharing
with
BVSC
Securities
Company, leader of Digiworld – Xiaomi
product
distribution
partner
in
Vietnam said that Xiaomi is working
with a unit in Vietnam to build a
factory assembled in Hai Phong. The
factory is expected to be completed
in June 2021.
Source: ICT News

Theo thông tin này, báo cáo của Công ty
CP Chứng khoán Bảo Việt dẫn lời nhà
phân phối Digiworld cho biết Xiaomi
đang phối hợp với một đối tác để xây
dựng nhà máy lắp ráp tại Hải Phòng, dự
kiến hoàn tất trong tháng 6/2021.
Nguồn: ICT News

EXHIBITOR’ VOICE

MR. NGUYEN VAN VINH

MR. LEON CHEN

MR. TAKESHI IDENAGA

Area Manager
FUJI MACHINE VIETNAM CO., LTD

Vice Genaral Manager
JOIN EXPERT MACHINARY
(SHEN ZHEN) CO, LTD.

General Manager Sales &
Marketing Department,
Wire Processing Systems Division
SHINMAYWA INDUSTRIES, LTD.

NEPCON 2019 in Hanoi draw
more visitors compared to
previous one. FUJI has taken
part in the expo for 3 year
continuously. This year, we
want to provide outstanding
solutions applying smart
factory (4.0 industry) and has
found more new customers
so far. Besides, we have new
business relations and
potential partners, too.

This is the ﬁrst time of our
company in NEPCON
Vietnam. Our company
specialises in PCB plating
equipment. We see that the
visitors are always very nice
and we already got the
clients here. Come to this
show, we also would like to
ﬁnd more business
opportunities to develop the
company in Vietnam market.

This is the second time we’ve
joined the exhibition. The
number of visitors to
Shinmaywa in Hanoi’s event is
bigger than in Ho Chi Minh. I
think NEPCON is an effective
expo for my company to
advertise products to existent
customers as well as seek for
new potential partners. We’re
considering to join NEPCON
in the next year.

MS. TRUONG THI LY

MR. NGUYỄN VIẾT CƯỜNG
Ofﬁce Manager
WKK DISTRIBUTION LTD.

NGUYEN KHAC DUONG

Manager
TECHNO VIETNAM INDUSTRIES
CO., LTD

My company has contributed
in NEPCON many times both
in Hanoi and Ho Chi Minh
city. The main activity of my
company is selling
measurement devices,
products such as XRAY
machine, force sensor
machine. We really
appreciate this show because
we can meet and cooperate
with potential partners at the
show.

Operation Manager
UNILAM CO., LTD

NEPCON is a familiar
exhibition with our company,
this is our third time we
joined the show. Our
company specialised in
trading service for supplying
UV lamps for Ultraviolet drier.
From my point of view, the
customers this year are still
nice and our company also
have some important
contracts as well as partners
trading company ﬁnding
products, suppliers. I
deﬁnitely will come back with
this show next year.

This is the sixth time I’ve been
here in NEPCON. This time, I
can feel a better organisation,
from the check-in procedure
to the way the organisers
manage exhibitors’
information especially with
detailed booth list this time.
The number of single visitors
and guests are mostly from
China. We hope that today
there will be more partners
from big companies
dropping by our booth.

VISTOR’ VOICE
MR. JEFFREY LIEN

General Manager
JIAXIANG ELEC TRONICS CO., LTD

Although this is my ﬁrst time
I joined this show, I feel it very
nice and useful. I know more
new technology that can
apply at my company. My
company specialises in
electronic equipment, and
that’s why I choose NEPCON
to ﬁnd and meet suppliers for
my company.

MR. TRIỆU QUANG HƯNG

Director
P.M.G INDUSTRIAL
ACCESSORIES EQUIPMENT AND
MACHINE JOINT STOCK COMPANY

MR.CU NGOC HIEN

Director
MUST VIETNAM CO., LTD

Every year, I always arrange
my time to participate
NEPCON. The show is
extremely interesting and
suitable for my company
demand. My major products
is measurement devices. I do
hope that my company can
cooperate with new supplier
after this exhibition.

MRS. TRÁN VÃN TRANG
Sale Staff
IPA INVESTMENTS CORPORATION

Three or four times… I don’t
remember so well, but I ﬁnd
this time more interesting
because of more companies
and better organisation. I
come here to seek for
business partners.

I’ve showed up for NEPCON
twice, but I feel more satisﬁed
with NEPCON 2019 where
there are more good booths. I
spent time visiting all the
booths, and luckily I found
some potential partners
thanks to NEPCON.

MR. LÊ ĐỖ VIỆT HÙNG
Technical Staff
LG CHEM CO., LTD

MR. NGUYEN DUC BINH
Hanoi Branch Manager
HOSADA CO., LTD

I come to NEPCON with a
view to seeking suitable
partner, this is also my very
ﬁrst NEPCON. I see that this
exhibition is on a large scale
with very professional
organisation. Here I ﬁnd may
high-tech electronic
component.

I’ve joined NEPCON for many
years. This year, I see a very
good organisation of booths
for exhibitors and clear ways
for visitors like me, I can go
everywhere without missing
any booths. The expo helps
me ﬁnd new partners.

CONNECT NEPCON VIETNAM
FOR ELECTRONICS BUSINESS MATCHING

Kết Nối Kinh Doanh Ngành Điện Tử Cùng NEPCON Việt Nam
Mr. Jaspen – Project Executive
+84 906 618 448
bang.nguy@reedtradex.vn

Mr. Savi – Project Manager
+84 989 599 115
ngan.phan@reedtradex.vn

Hotmail:

nepconvietnam@reedtradex.vn

Website:
www.nepconvietnam.com

