DIGITAL
NOV 2021 EXHIBITION

Ne

Vietnam’s Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment and Supporting Industries for Electronics Manufacturing – 13TH Edition

17-19

09:00 – 17:00 hrs

KICK-START BUSINESS
INNOVATION ZONE FOR
ELECTRONICS INDUSTRY

KHƠI NGUỒN SÁNG KIẾN
KINH DOANH CHO
DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

letter
s
w

#1

02

(Wed - Fri)

TIÊU ĐIỂM NỔI BẬT
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2021

1,3 TỶ USD

51% (YOY)

Thặng dư thương mại

Tăng trưởng xuất khẩu

22%

2 TỶ USD

Chỉ số Sản phẩm
Công nghiệp

Vốn đầu tư FDI mới

Quét mã

để đọc thêm tại: www.nepconvietnam.com

KEY HIGHLIGHTS
VIETNAM ELECTRONICS INDUSTRY OUTLOOK 2021

US $ 1.3 B

51% (YOY)

Trade Surplus

Export Growth

22%

2 TỶ USD

Index of
Industrial Product
(YOY)

New FDI
Investment Capital

Scan now

to read more at www.nepconvietnam.com
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BUSINESS ENVIRONMENT
& POLICY
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 ngưồn lao động giá rẻ
chuyển thành trung tâm phát triển ngành
công nghiệp công nghệ cao.
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%.
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam

LG DISPLAY RAISES INVESTMENT AT
VIETNAM FACTORY
Vietnams 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.
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%.
Source: General Statistics Ofﬁce
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VINGROUP MAKES NEWS STEPS FOR
MOBILE PRODUCTION INDUSTRY
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

CHUYỂN ĐỘNG TRONG NGÀNH
VINGROUP TẠO NHỮNG BƯỚC MỚI
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN THOẠI

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.

Source: The Korea Times
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PHIÊN BẢN NEPCON VIỆT NAM ĐẦU TIÊN
TỔ CHỨC TRỰC TUYẾN & TRỰC TIẾP
TÍCH HỢP NHIỀU TÍNH NĂNG
NỀN TẢNG THÔNG MINH CHO TRIỄN LÃM TRỰC TUYẾN

NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN

KẾT NỐI THÔNG MINH

EXHIBITION LOBBY

INTELLIGENT RETRIEVAL

Tour around the globe, watch real-time
video demonstrations from exhibitors

I-based matching, realizing intelligent retrieval

Kết nối trực tuyến mọi lúc mọi nơi và tiếp
cận khách tham quan phạm vi toàn cầu

Tính năng nhận diện và kết nối thông minh khi
tương tác

CHỨC NĂNG TRỰC TUYẾN/ PLATFORM FUNCTIONS

HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG

KẾT NỐI NHANH

Hỗ trợ đăng tải, cập nhật thông tin đơn vị
triển lãm

Mục tin nhắn hỗ trợ kết nối nhanh chóng
khách tham quan và nhà trưng bày

VISIBLE IDENTITY

ACTIVE PROMOTION

The homepage will display scrolling identity
information (company name individual
name) on the buyers of the online exhibition,
so their identities are visible to the audience

The audience can send a message to
him/her individually when they log in to the
website, and the message will be
delivered immediately!

www.nepconvietnam.com
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THE 1ST HYBRID EXHIBITION
NEPCON VIETNAM
DIGITAL & FACE-TO-FACE!
SMART PLATFORM FOR AGILE DIGITAL EXHIBITION

TƯƠNG TÁC ĐA CHIỀU

TRUYỀN THÔNG QUA VIDEO

Tích hợp nhiều phương tiện truyền tải hình
ảnh, video, thông tin sản phẩm trực tuyến

Tăng cường trải nghiệm với hỗ trợ phát sóng video qua
tài khoản ngay tại gian hàng

LIVE EXHIBITION

VIDEO COMMUNICATION

Interactive synchronization between live
demonstration and video, facilitating
business without physical contact

Diverse and efﬁcient instant video communication
methods, providing an enhanced simulated experience

TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN CHI TIẾT

Phần nhắn tin trực tuyến được hỗ trợ
dung lượng lớn tin nhắn và biểu tượng

Danh tính khách tham quan được hiển thị rõ rang hỗ
trợ kết nối kinh doanh

LIVE CHAT

SYMMETRIC TRANSPARENCY

Chat with all the exhibitors and buyers
present in the webcast using text
and emoticons!

The identity of the audience is also visible on the live
broadcast interface, so that both groups can chat with
each other in a carefree way.
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REED TRADEX
HỢP TÁC CÙNG VEIA
VÀ PR NEWSWIRE
TỔ CHỨC TỌA ĐÀM SÁNG KIẾN DOANH NGHIỆP
(PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN)

TP.HCM, Ngày 10 tháng Sáu năm 2020 – Reed Tradex, đơn vị tổ chức triển
lãm hàng đầu Đông Nam Á đã đánh dấu sự hợp tác cùng Hiệp hội Doanh
nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) và Tập đoàn Truyền thông PR Newswire
thông qua buổi Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) đồng hành cùng chương
trình Tọa đàm Sáng kiến Doanh nghiệp 2020 – chuỗi hội thảo trực tuyến xoay
quanh chủ đề “Kinh doanh Du kích trong Thời đại số”. Mục tiêu buổi Lễ ký kết
không chỉ để tập trung các nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp điện tử Việt
vực dậy hậu Covid-19 mà còn hướng đến tạo tiền đề cho các nhà sản xuất
trong lĩnh vực điện tử gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ý tưởng Tọa đàm Sáng Kiến Doanh nghiệp (thông qua chuỗi hội thảo trực
tuyến) được đưa ra sau khi Reed Tradex Việt Nam nhìn thấy nhu cầu và nhận
được các phản hồi từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế về việc chia sẻ
thông tin, xu hướng cũng như các giải pháp mới, mang tính đột phá trong việc
tận dụng lợi ích của các cơ hội kinh doanh thông qua các công cụ trực tuyến.
Do đó, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, NEPCON sẽ hợp
tác với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn, chuyên gia trong
ngành công nghiệp điện tử và các cơ quan chính phủ để tổ chức chuỗi hội
thảo trực tuyến nhằm cập nhật thông tin và các nghiên cứu, giải pháp kinh
doanh thực tế sau Covid-19.
Ông Vũ Trọng Tài, Tổng Giám
đốc Công ty Reed Tradex Việt
Nam chia sẻ: “Ghi nhận mối
quan tâm cùng nỗi lo lắng ngày
càng gia tăng nhanh chóng của
nhiều doanh nghiệp về tương
lai của hoạt động sản xuất sau
đại dịch, Reed Tradex khẳng
định ưu tiên hàng đầu của
chúng tôi luôn hướng đến quý
đối tác, đơn vị triển lãm và
khách khách tham quan. Và

www.nepconvietnam.com

VỀ PR NEWSWIRE:
PR Newswire, công ty con của
Tập đoàn Cision, là đơn vị tiên
phong trong lĩnh vực phân phối
và giám sát nội dung báo chí cho
doanh nghiệp có trụ sở tại thành
phố New York, Mỹ. Dịch vụ được
khởi xướng vào năm 1954 để
đáp ứng nhu cầu truyền tải thông
tin của doanh nghiệp đến các cơ
quan sự nghiệp tin tức thông qua
hình thức gửi thư hàng loạt. Trải
qua hơn 65 năm hoạt động, PR
Newswire phủ sóng tại 5 khu vực
trọng điểm gồm Bắc Mỹ, Mỹ
Latin, Châu Phi và Trung Đông,
Châu Á Thái Bình Dương và Châu
Âu và thiết lập quan hệ đối tác
tin tức với những cơ quan thông
tấn hàng đầu như FT, Bloomberg,
MarketWatch, Yahoo! Finance…
cùng những con số ấn tượng:
Mạng lưới báo chí phủ sóng
ở trên 170 quốc gia, nội dung
được dịch ra 40 thứ tiếng
Cơ sở dữ liệu hơn 300.000
cơ quan truyền thông,
1.700.000 nhà báo, phóng
viên tự do, người có tầm ảnh
hưởng, blogger
Đối tác truyền thông với hơn
11.000 cơ quan báo chí,
trang tin điện tử

17-19
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Reed tradex luôn sẵn sàng đồng
hành trong hoạt động kết nối kinh
doanh và cũng như tăng cường hỗ
trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp
thiết thực.”
“Hợp tác giữa PR Newswire và Reed
Tradex, trong khuôn khổ triển lãm
NEPCON Việt Nam, nhằm mở rộng
mạng lưới đối tác của PR Newswire
tại thị trường Việt Nam, để thông tin
của tổ chức, doanh nghiệp nước
ngoài đến với nhiều độc giả hơn.
Điều này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp
điện tử duy trì nhận diện thương hiệu
trên hệ thống báo chí quốc tế mà vẫn
đảm bảo tối ưu chi phí cho hoạt động

truyền thông”, theo Ông Vũ Thái
Dũng, đại diện PR Newswire
Việt Nam.
Về Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử
Việt Nam:
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt
Nam được thành lập từ năm 2000
là tổ chức có phạm vi toàn quốc
của các doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực
điện tử, công nghệ thông tin và viễn
thông ở Việt Nam.
Hiệp hội hiện có 115 hội viên trong
đó có 104 hội viên chính thức và 11
hội viên liên kết, gồm các nhà sản
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xuất, kinh doanh, dịch vụ trong
các lĩnh vực điện tử dân dụng,
điện tử công nghiệp, linh kiện
điện tử, các sản phẩm công nghệ
thông tin và viễn thông. Hiệp hội
Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
có quan hệ chặt chẽ với nhiều
Hội, Hiệp hội cùng ngành hàng
trong khu vực và trên thế giới và
là thành viên chính thức của các
tổ chức xã hội nghề nghiệp quốc
tế như Diễn đàn Điện tử các nước
ASEAN (2003), Diễn đàn Điện tử
Châu Á (2004) và Điễn đàn Điện
tử Thế giới (2009).

REED TRADEX SET THE PARTNERSHIP WITH VEIA AND PR NEWSWIRE
FOR THE FIRST BUSINESS INNOVATION ZONE (ONLINE VERSION)
HCMC, 10 June 2020 – Reed Tradex,
ASEAN’s
leading
exhibition
organizer, together with Vietnam
Electronic Industry Association
(VEIA) and PR Newswire have
organized
Memorandum
of
understanding
(MOU)
Signing
Ceremony for empowering the
Business Innovation Zone 2020 – an
online webinar series under the
theme “Guerilla Business In the Age
of Digitazation ”. The MOU signing
event was organized with the goal to
not only garther all resources to
support for electronics business
ﬁrms after Covid-19, but also push
forward Vietnamese electronics
manufacturers towards to be able to
join the global supply chains.
The idea for Business Innovation
Zone came after NEPCON saw the

demand and received the enquiries
for additional information to
support both local and international
enterprises with information and
solution in utilizing the beneﬁts of
online business opportunities. In
response
to
the
changing
landscape of the manufacturing
and supporting industry ﬁeld after
the pandemic, NEPCON will partner
with business leaders, consulting
experts, industry professionals,
government ofﬁcers to organize
webinar series which will offer new
insights and case studies.
Mr. Vu Trong Tai, General Manager
of Reed Tradex Vietnam shared
that: “Seeing the rapidly rising
concerns of many companies about
the future of the business after the
lockdown, it's important to Reed

Tradex that the partners, exhibitors
and visitors aware we are here for
business connecting and always
willing to provide the valuable support
together withpractical solutions”.
“The cooperation between PR
Newswire and Reed Tradex, under
NEPCON Vietnam, strives to expand
PR Newswire's network in Vietnam
market, so that the information of
foreign
organizations
and
businesses reaches more readers.
This will support for eletronics
businesses
maintain
brand
recognition in the international press
system while ensuring optimal
communication costs”, said Mr. Vu
Thai Dung, Representative of
PR Newswire Vietnam.
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About Vietnam Electronic Industry Association:

09

Vietnam Electronic Industries Association (VEIA) was established in June 2000 by a group of electronic manufacturers
to meet the growing demand of industrial activities and promote the cooperation and the development of electronic
industry in Vietnam. VEIA is a voluntary, non-proﬁt and non-government nationwide organization.
Recently, VEIA has 115 members, in which 104 regular members and 11 associate members, including companies
engage in manufacturing, trading and service in the ﬁelds of electronics, information technology and communication. VEIA is an industry organization in Vietnam with activities covering both the electronics and ICT ﬁelds. VEIA also
is a member of main international organizations in electronics and ICT ﬁelds such as ASEAN Electronics Forum
(since 2003), Asian Electronics Forum (since 2004) and World Electronics Forum (since 2009), which helps to
demonstrate VEIA's role as the perfect bridge between the electronics and ICT industry in Vietnam and the global
electronics industry.
About PR Newswire:
PR Newswire, a Cision company, is a leading global provider of news distribution and monitoring services based in
New York City, USA. The service was launched in 1954 to meet the demands of information transmission from
businesses to news agencies through mass mailing. Over 65 years of expansion, PR Newswire has presented in 5
key regions including North America, Latin America, Africa and the Middle East, Asia Paciﬁc and Europe and
established content partnerships with renown news agents like FT, Bloomberg, MarketWatch, Yahoo! Finance ... and
outstanding numbers:
Global network of over 170 countries
and 40+ Languages
Database of over 300,000 media outlets,
1,700,000 journalists, freelance
journalists, influencers, and bloggers
Partnership with more than 11,000
media sites
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TỌA ĐÀM SÁNG KIẾN DOANH NGHIỆP
PHẦN 1: DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT VÀ CƠ HỘI GIA
NHẬP CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU HẬU COVID-19
Năm 2020 đánh dấu những thay đổi
mang tính đột phá cho ngành điện
tử bao gồm xu hướng chuyển đổi
hoạt động sản xuất linh kiện điện tử
từ các thị trường quốc tế sang Việt
Nam, sự ra đời của nhà máy sản
xuất điện thoại thông minh Vsmart
của Vingroup và đặc biệt là thỏa
thuận ký kết Hiệp định thương mại
tự do với Liên minh châu Âu
(EVFTA), hứa hẹn mở ra nhiều cánh
cửa mới cho ngành điện tử Việt.
Trước bối cảnh đó, vào ngày 10
tháng 6 năm 2020, trong khuôn khổ
Tọa đàm Sáng kiến Doanh nghiệp
2020, chuỗi hội thảo trực tuyến tiền
triển lãm NEPCON, Công ty Reed
Tradex Việt Nam cùng Hiệp hội
doanh nghiệp điện tử Việt Nam
(VEIA), Công ty PR Newswire và
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công
nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công
thương đã tổ chức Phần 1 của chuỗi

hội thảo trực tuyến với chủ đề
“Doanh nghiệp điện tử Việt và Cơ
hội gia nhập chuỗi cung ứng toàn
cầu hậu Covid-19”.
Tại buổi tọa đàm, bà Đỗ Thị Thúy
Hương, Uỷ viên Ban Chấp Hành,
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt
Nam (VEIA) đã trình bày về “Những
thách thức và cơ hội mới cho doanh
nghiệp điện tử hậu Covid-19” cùng
những chia sẻ từ các trường hợp
kinh doanh cụ thể trong ngành điện
tử. Bà Hương nhận định: "Các
doanh nghiệp trong ngành điện tử
cần tập trung nâng cao năng suất
cải thiện môi trường kinh doanh,
thúc đẩy liên kết các chuỗi cung
ứng trong nước. Việc kết nối doanh
nghiệp trong nước với các doanh
nghiệp FDI của ngành điện tử trong
khu vực và trên thế giới là vô cùng
cần thiết và quan trọng trong bối
cảnh sau đại dịch."

Là một trong những diễn giả chính
của tọa đàm, Bà Nguyễn Thị Xuân
Thuý, Phó Giám đốc Trung tâm IDC,
Cục Công nghiệp – Bộ Công thương
cũng đã cập nhật các vấn đề liên
quan đến chính sách hỗ trợ của chính
phủ dành cho ngành Công nghiệp
Điện tử Việt Nam, Cơ hội từ EVFTA và
chính sách kết nối doanh nghiệp. Bà
Thúy bày tỏ quan điểm: “Khi ngành
điện tử Việt Nam xây dựng được
mạng lưới các nhà cung cấp trong
nước có năng lực cạnh tranh toàn
cầu thì sẽ giúp giảm rủi ro về chuỗi
cung ứng, thời gian giao hàng cũng
như chi phí. Đồng thời, nhóm này
cũng sẽ hỗ trợ gia tăng tính linh hoạt
của ngành điện tử nói riêng và nền
kinh tế nói chung, giúp giữ chân
doanh nghiệp FDI hiện có và thu hút
nguồn FDI mới”.
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FIRST EPISODE:

VIETNAMESE ELECTRONICS BUSINESS & OPPORTUNITIES TO
PARTICIPATE IN GLOBAL SUPPLY CHAIN AFTER COVID-19

2020 is the year of breakthrough
changes for the electronics industry,
including the trend of converting
electronic components production
from international markets to
Vietnam, and especially The
European Union Vietnam Free Trade
Agreement (EVFTA) was signed,
there are many new doors for the
Vietnamese electronics companies
in the future.
Accordingly, on 10th June 2020,
under the scope of Business
Innovation Zone 2020, a pre-show
activities of NEPCON Vietnam, Reed
Tradex Vietnam and the Vietnam
Electronic Industries Association
(VEIA), PR Newswire and IDC Center,
Industry Agency - Ministry of
Industry and Trade organized the
ﬁrst episode of webinar series with
the main topic as

Vietnamese Electronics
Business & Opportunities To
Participate In Global Supply
Chain After Covid-19

www.nepconvietnam.com

During the webinar, Ms. Do Thi
Thuy Huong, Member of the
Executive
Board,
Vietnam
Electronic Industries Association
(VEIA) presented about “The new
opportunities and challenges of
electronics ﬁrms agter Covid-19”
and conducted some showcase for
business ideas. Ms.Huong said:
"The enterprises in the electronics
industry should focus on activities
that can help improve productivity,
business environment and supply
chain values as well as connect
domestic ﬁrms with FDI resources
in the region and around the world.
This linkage is necessary and
important for business in the
electronics industry after the
pandemic. "
As key speaker of the webinar, Ms.
Nguyen Thi Xuan Thuy, Deputy
Director of IDC Center, Industry
Agency - Ministry of Industry and
Trade updated the policy and issues
related to Vietnam electronics
industry, opportunities from EVFTA
and the policy of connecting
businesses
from
government

perspective. Ms. Thuy shared: “It is an
important moving-forward step that
Vietnam electronics industry builds a
network of domestic suppliers with
global competitiveness, it will help
reduce risks of supply chain, delivery
time as well as production cost.
Meanwhile, high–qualiﬁed electronic
business will also support for
increasing the flexibility of the
electronics industry in particular and
the economy in general, helping to
remain existing FDI enterprises and
attracting new FDI resources. ”

(Wed - Fri)

POWER ON BUSINESS INNOVATION ZONE FOR ELECTRONICS INDUSTRY
KHƠI NGUỒN SÁNG KIẾN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

17-19

09:00 – 17:00 hrs
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Ngày triển lãm với
hàng trăm gian hàng
và hàng ngàn khách
tham quan
Show days with
hundreds of
exhibitors and
thousands of visitor

13

Năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực tổ chức triển
lãm quốc tế về điện tử
tại Việt Nam
Years experience of
electronics industry in
Vietnam via
international exhibitions

20

Đơn vị truyền thông
quốc tế trong khu vực
Đông Nam Á cùng các
đối tác trên toàn cầu
International media
barters from across
ASEAN and many
partner from worldwide

MEDIA BARTER LIST
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG NEPCON
VIỆT NAM 2021
(CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 6/2021)

MEDIA BARTERS
SUPPORT FOR NEPCON
VIETNAM 2021
(UPDATE AS OF JUNE 2021)
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CONNECT TO BUSINESS OPPORTUNTIES WITH
INTERNATIONAL PAVILIONS AT NEPCON 2021
NEPCON Vietnam 2021 offer business opportunities for suppliers, buyers and partners with
potential for setting partnerships with strong international presence from Japan, Korea, USA,
Singapore, Taiwan, China and Vietnam,… It is an exceptional chance for show participants to
meet foreign investors, exchange the ideas, and of course make international connections
across ASEAN.

KẾT NỐI CƠ HỘI KINH DOANH CÙNG CÁC
KHU GIAN HÀNG QUỐC TẾ TẠI NEPCON 2021
NEPCON Việt Nam 2021 mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho các nhà cung cấp, người mua
hàng và các đối tác nhằm hướng đến việc xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với sự hiện
diện của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Đài
Loan, Trung Quốc và Việt Nam,…Đây là cơ hội để những người tham gia triển lãm gặp gỡ các
nhà đầu tư nước ngoài, trao đổi ý tưởng và thiết lập nhiều liên kết quốc tế trên khắp khu vực
Đông Nam Á.

www.nepconvietnam.com

(Wed - Fri)

17-19

09:00 – 17:00 hrs
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4 TIÊU ĐIỂM NỔI BẬT TẠI NEPCON
4 KEY HIGHLIGHTS AT NEPCON
Cơ hội tiếp cận không giới hạn
nhiều đơn vị triển lãm để
chiêm ngưỡng và trải nghiệm
hàng trăm thiết bị điện tử
cùng các giải pháp kỹ thuật.

Chances for approaching
many exhibitors to see and
experience hundreds of
electronics equipments and
technical solutions.

Không gian cho cộng đồng
ngành điện tử trao đổi thông
tin và học hỏi từ hàng ngàn
khách tham quan triển lãm.

Community hub for electronics
companies exchange
information and learn from
thousands of visitors.

Kết nối cùng các nguồn lực để
xây dựng các mối quan hệ
kinh doanh tiềm năng trên thị
trường quốc tế.

Connect to international
resource to build up potential
business relationships in
global market.

Nhiều hoạt động và dịch vụ hỗ
trợ kết nối doanh nghiệp diễn
ra xuyên suốt thời gian diễn ra
triển lãm.

Various supporting services
and activities for business
matching during show days.

Newsletter #1

Vietnam’s Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment and Supporting Industries for Electronics Manufacturing – 13 Edition

POWER ON BUSINESS INNOVATION ZONE FOR ELECTRONICS INDUSTRY
KHƠI NGUỒN SÁNG KIẾN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ

14
12

Vietnam’s Only Exhibition on SMT, Testing Technologies, Equipment and Supporting Industries for Electronics Manufacturing – 13TH Edition

15

BUSINESS MATCHING SERVICE
IS READY TO SUPPORT NOW!
Only at NEPCON Vietnam, the business matching service will bring up opportunities for both
supplier and buyers around the world. What are you waiting for? Let’s connect with our
business matching team and grab your chances for approaching clients and expanding
market today!

DỊCH VỤ KẾT NỐI KINH DOANH
ĐÃ SẴN SÀNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP!
Chỉ có tại NEPCON Việt Nam, dịch vụ kết nối kinh doanh sẽ mang đến cơ hội cho cả nhà cung
ứng và bên mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy kết nối cùng
bộ phận kết nối kinh doanh và nắm bắt cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường ngay
hôm nay!

www.nepconvietnam.com

(Wed - Fri)
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Tham gia cộng đồng NEPCON để không chỉ bắt kịp
các xu hướng và giải pháp mới nhất của ngành điện
tử mà còn nhận được những thông báo đặc biệt từ
NEPCON qua Facebook và Zalo!

Thông tin chi tiết về NEPCON Việt Nam, vui lòng liên hệ:
+84 286 287 3355

+866 2686 7299

nepconvietnampage

nepconvietnam@reedtradex.vn

www.nepconvietnam.com

SCAN NOW TO ALWAYS CONNECT WITH NEPCON VIETNAM!
Let’s be NEPCON fan to not only keep up with industry
trends and show updates but also receive special
announcement via NEPCON Facebook and Zalo.

For more information about NEPCON Vietnam, please contact:
+84 286 287 3355

+866 2686 7299

nepconvietnampage

nepconvietnam@reedtradex.vn

www.nepconvietnam.com

Organized by :
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QUÉT MÃ NGAY ĐỂ LUÔN KẾT NỐI CÙNG NEPCON!

Reed Tradex Vietnam Co., Ltd.
2nd Floor, Kova Center, 92G-92H Nguyen Huu Canh, Ward 22, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City | Tel: +84 28-6287-3355 |
E-mail: rtdx@reedtradex.vn | Web Site: www.reedtradex.com
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KICK-START BUSINESS
INNOVATION ZONE FOR
ELECTRONICS INDUSTRY

KHƠI NGUỒN SÁNG KIẾN
KINH DOANH CHO
DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ
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