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TRAO TẶNG DANH HIỆU : 

DOANH NGHIỆP ASEAN VÌ CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG 

và tặng chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân 

đã có thành tích đóng góp cho sự thành công của chương trình 

 

 

 

 

 

 

 
 ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN: 

PHÒNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP PHÁP 

TW HIỆP HỘI TRANG TRẠI & DN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
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TW HIỆP HỘI TRANG TRẠI & 

DN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
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V/v: Mời tham gia đoàn đi tham quan 

Học tập và xúc tiến thương mại tại Thái Lan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------ 

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Qúy đơn vị, doanh nghiệp, HTX, trang trại 

Nhận lời mời của Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, về việc mời Hiệp 

hội Trang trại & Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và các Doanh nghiệp, Trang trại thành viên 

tham dự Triển lãm quốc tế về nông nghiệp và thương mại SIMA ASEAN 2018, được tổ chức từ 

ngày 06 – 08/06/2018 tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thái Lan. 

SIMA ASEAN là phiên bản Châu Á của triển lãm quốc tế danh tiếng trong lĩnh vực nông 

nghiệp SIMA. SIMA ASEAN 2017 Việt Nam nam trong top 3 Quốc gia có số lượng khách tham quan 

đông nhất và top 05 các nưóc có số lượng doanh nghiệp tham gia trưng bày. 

Nhân dịp SIMA ASEAN 2018, Hiệp  hội  Trang  trại  &  Doanh  nghiệp Nông nghiệp Việt Nam  

phối hợp với Ban tổ chức triển lãm và Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tổ chức “Diễn đàn 

Phát triển nông sản an toàn và bền vững” đồng thời trao tặng KNC “Doanh nghiệp ASEAN vì 

cộng đồng Thịnh Vượng” cho các doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong trong đầu tư và ứng dụng khoa 

học công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản vì sức khoẻ cộng đồng. 

Từ ngày 05/06 đến ngày 09/06/2018, Hiệp hội Trang trại & Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tổ 

chức đoàn đi tham dự triển lãm, diễn đàn, học tập kinh nghiệm, kết nối giao thương tại Thái Lan, Do 

đồng chí Lê Duy Minh chủ tịch Hiệp hội, TS. Nguyễn Duy Lượng phó Chủ tịch và GS.TS Võ Tòng 

Xuân cố vấn Hiệp hội dẫn đoàn cùng hơn 50 đơn vị, doanh nghiệp và chủ Trang trại cùng tham gia. 

Với mục đích và ý nghĩa của Chương trình, Hiệp hội trân trọng kính mời quý đơn vị, doanh 

nghiệp, trang trại tham gia đoàn. 

Trân trọng cảm ơn. 
 

NƠI NHẬN 

- Như trên 

- Lưu: HC,VT 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 
 

 



 

Phòng Thương Mại & Công nghiệp Pháp tại Việt Nam 

Tầng 15, The Landmark, 5B Tôn Ðức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh ÐT : (84-28) 38 

25 86 25 – Fax : (84-28) 3825 8915 

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018 

V/v: Trưng bày/ Thăm quan Triển lãm quốc tế lĩnh vực Nông nghiệp & Thương mại 

SIMA ASEAN 2018 

 
 

Kính gửi: Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam 

Phòng Thương mại & Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) xin gửi lời chào trân 

trọng tới Quý Hiệp hội! 

 
 

Phòng Thương mại & Công nghiệp Pháp tại Việt Nam được thành lập từ năm 1998, trực 

thuộc hệ thống các Phòng Thương mai & Công nghiệp Pháp trên toàn thế giới. CCIFV là kênh hỗ 

trợ, kết nối thương mại quan trọng của doanh nghiệp hai nước Pháp – Việt Nam. 

Nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam; 

Với vai trò là đại diện chính thức của triển lãm SIMA ASEAN 2018 tại Việt Nam, CCIFV trân 

trọng kính mời Quý Hiệp hội và Quý Thành viên tới tham dự Triển lãm được tổ chức từ ngày 

06/06/2018 đến ngày 08/06/2018 tại Trung tâm Triển lãm IMPACT Exhibition Center, 

Bangkok, Thái Lan. 

SIMA ASEAN là một Triển lãm nổi tiếng khắp thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô 

lớn nhất khu vực Châu Á. Lần đầu được tổ chức vào năm 2015, cho đến nay SIMA ASEAN luôn 

cải thiện và phát triển không ngừng qua từng năm. Ðặc biệt trong năm 2017, Triển lãm đã đón 

nhận thành công rực rỡ với hơn 20,000 khách thăm quan là các doanh nghiệp, các chuyên gia và 

220 nhà trưng bày lớn, tên tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới. Cũng trong năm 2017, Việt Nam 

lọt vào top 3 các nước có lượng khách thăm quan lớn nhất và top 5 các nước có nhiều doanh nghiệp 

tham gia trưng bày. 

Trong phiên bản lần thứ 4 được diễn ra trong năm 2018, SIMA ASEAN hứa hẹn sẽ đem đến nhiều 

cải tiến so với 3 năm vừa qua nhằm đáp ứng tối ưu yêu cầu của khách hàng. Mọi giải pháp, sản 

phẩm, xu hướng mới và tiên tiến nhất sẽ được quy tụ lại đây với sự có mặt của hơn 300 thương 

hiệu đến từ khắp nơi trên thế giới, trưng bày trên một không gian mở rộng 23,500 m2 chia làm 

14 lĩnh vực: 

• Máy kéo các loại 

• Thiết bị điện tử, các loại phụ tùng, phụ kiện 

• Cày bừa, làm đất, gieo trồng, thu hoạch, sau thu hoạch 

• Hóa chất nông nghiệp, phân bón, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

• Hệ thống tưới tiêu 



• Chế biến, đóng gói thực phẩm 

• Trang thiết bị phục vụ cây trồng nhiệt đới và cây trồng đặc biệt 

• Quy trình xử lý, vận chuyển, lưu trú và bảo quản 

• Thiết bị chăn nuôi, vắt sữa và sản xuất bơ sữa 

• Phát triển bền vững và năng lượng tái tạo 

• Hạt giống 

• Nhà kính 

• Các dịch vụ, tư vấn ngành nông nghiệp 

• Phần mềm quản lý, phần mềm CNTT 

Một số nhãn hàng tham gia trưng bày tại triển lãm SIMA 2018: AG GROWTH INTERNATIONAL 

(AGI) (CANADA) • ALBUZ-SOLCERA (FRANCE) • ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD 

• AXEMA (FRANCE) • BELLOTA AGRISOLUTIONS (SPAIN) • CELIKEL (TURKEY)• 

CHIKAMASA CO.,LTD (JAPAN) 

• CHIKUSUI CANNYCOM INC. (JAPAN) • CUMMINS DKSH (THAILAND) • FUJII 

CORPORATION (JAPAN) • GOMADHI (INDIA) • ILGUN TARIM (TURKEY) • INTERMAG 

(POLAND) • KASETPHATTANA CO.,LTD (THAILAND) • KCTECH (KOREA) • MANITOU 

(FRANCE) • MATSUI WALTERSCHEID LTD. (JAPAN) • MIGAO INTERNATIONAL 

(SINGAPORE) • MONOSEM (FRANCE) • M&D PRIZE FOODS PTE.LTD.(SINGAPORE) • 

ORGANIKSA (TURKEY)• TOPCON AGRICULTURE (AUSTRALIA) • TRANSMISIONES LA 

MAGDALENA (SPAIN) • WICKERTON HK LTD. (HONG KONG) 

Triển lãm SIMA ASEAN 2018 tại Thái Lan chắc chắn là điểm hẹn không thể bỏ lỡ để giới thiệu 

sản phẩm, công nghệ của Quý công ty, đồng thời tìm hiểu các giải pháp nông nghiệp tiên tiến, trao 

đổi chuyên môn và tìm kiếm đối tác kinh doanh. 

Mọi thông tin cập nhật về Triển lãm xin vui lòng truy cập: http://sima- asean.com/en/. 

 

 
Trân trọng kính chào, 

 

http://sima-/


 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

SIMA ASEAN năm 2018 là hội chợ thương mại quốc tế cho các nhà cung cấp nông sản 

và chế biến thực phẩm ở các nước ASEAN. 

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội trang trại và Doanh 

nghiệp nông nghiệp Việt Nam, cùng các bên liên quan phối hợp tổ chức đoàn doanh nghiệp 

nông lâm thuỷ hải sản thực phẩm chế biến và các nhà sản xuất thiết bị chuyên ngành, chủ trang 

trại, nông dân, các nhà phân phối, nhà đầu tư,…cùng tham gia các hoạt động xúc tiến thương 

mại, giao thương, triển lãm, diễn đàn do SIMA ASEAN tổ chức. Diễn đàn Nông dân Quốc 

gia tại SIMA ASEAN chia sẻ kiến thức toàn diện cho ngành nông nghiệp của Thái Lan và dự 

kiến sẽ có hơn 3.000 nông dân, người đứng đầu hợp tác xã, đại lý và nhà phân phối.có các diễn 

giả chính bao gồm Tiến sĩ Wiwat Salyakamthorn, Thứ trưởng MOAC. Những điểm nổi bật 

của diễn đàn bao gồm "Khok Nhong Nha" - Dự án Quản lý Nông trại King Rama IX, áp dụng 

bài học kinh nghiệm từ Vua Rama IX, sử dụng đất và nước cho trang trại và đổi mới nông 

nghiệp của Thái Lan. 

Cùng với chính sách của Thái Lan, cuộc thảo luận nhóm với tiêu đề "Cải tiến cho nông 

dân thế hệ mới trong Nông nghiệp 4.0" nhằm cung cấp thông tin chi tiết về cách các doanh 

nghiệp có thể đổi mới và theo kịp thời đại. Một số chủ đề chính bao gồm:Thích ứng công 

nghệ với các thông lệ hiện tại; Sử dụng các ứng dụng để quản lý doanh nghiệp; và sử 

dụng máy bay không người lái cho nông nghiệp cơ khí và "các trang trại thông minh" 

Các diễn giả bao gồm đại diện của cả khu vực công và tư nhân, bao gồm Sở Nông nghiệp, 

Hiệp hội Công nghệ và Nông nghiệp, Hiệp hội Young Smart Farmer Thái Lan, Công ty Smart 

Farm (Thái Lan), Công ty Green Censor Service Ltd., và Công ty Rakbankerd , Ltd 

Một đặc trưng của chương trình mới được đưa ra là khu công nghiệp nông nghiệp, đặc biệt 

là đối với các công ty nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm và công nghệ. Khu vực này tạo 

cơ hội cho các doanh nghiệp thúc đẩy sự thích nghi của công nghệ và đổi mới với ngành công 

nghiệp nông nghiệp. Cùng với các cuộc hội thảo công nghệ do các hiệp hội địa phương thực 

hiện, SIMA ASEAN là nền tảng hoàn hảo cho việc chia sẻ tri thức và kết nối mạng lưới trong 

khu vực. 

BTC trân trọng kính mời Quý đơn vị và cá nhân tham gia đoàn xúc tiến thương mại giao 

thương, triển lãm, diễn đàn nông nghiệp và trao tặng kỉ niệm chương, bằng khen : DOANH 

NGHIỆP ASEAN VÌ CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG cho các doanh nghiệp tiêu biểu; trao 

tặng chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đã có thành tích đóng góp cho sự thành công 

của chương trình tại thủ đô Băng-Cốc, Thái Lan; đoàn kết hợp đi thăm quan các trang trại 

nông nghiệp thông minh, tham quan các điểm du lịch hấp dẫn, mua sắm theo lịch trình. 

Trực tiếp liên hệ đăng kí tham gia đoàn: 

Ban Thư Ký: Xuân Thái 0936 072 777   

P404, tòa nhà Trung Yên 1, số 1 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội 



 

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAO THƯƠNG, THAM QUAN TRIỂN LÃM, 

DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG ASEAN 2018 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm – Khởi hành: 05/06 – 09/06/2018 
 

NGÀY 1 – 05/06/2018: 05/09 TP HCM/HÀ NỘI ĐI 

BANGKOK 

❖  BTC đón đại biểu tại cảng quốc tế sân bay Tân 

Sơn Nhất, Hồ Chí Minh/ sân bay Nội Bài, Hà Nội 

làm thủ tục đáp chuyến bay khởi hành đi Bangkok. 

❖  Qúy khách ăn trưa trên máy bay. 

❖  Ðoàn đáp xuống sân bay Suvarnabhumi, 

❖  Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý. 

❖  Xe đưa đoàn về khách sạn 2 người/ phòng. 

❖  Ðoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương. Và dạo phố 

đêm 

❖  Bangkok, nghỉ đêm tại Bangkok 
 

NGÀY 2 – 06/06/2018: CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

 ở BANGKOK 

❖  Ðoàn ăn sáng tai khách san. Tập trung đoàn 

❖  Xe ôtô BTC đưa Ðoàn đến tham gia lễ khai mạc, 

diễn đàn và tham quan triển lãm SIMA ASIA 

THAILAND 2018 tại Hall 5 – 6, IMPACT 

Exhibition and Convention Center, Bangkok, 

Thailand. Các hoạt động xúc tiến thương mại giao 

thương, chào bán chào mua, trưng bày hàng mẫu, 

tham quan các sản phẩm, dịch vụ của các doanh 

nghiệp trên thế giới trưng bày tại gian hàng, đại 

biểu tham dự diễn đàn do Phòng Thương Mại 

Công Nghiệp Pháp, Hiệp hội trang trại và doanh 

nghiệp nông nghiệp Việt Nam, BTC SIMA ASIA 

sắp xếp theo nhu cầu của mỗi tổ chức, cá nhân 

đăng kí tham dự. Đại biểu nhận kỉ niệm chương, 

chứng nhận, bằng khen và chụp ảnh kỉ niệm đoàn. 

❖  Ðoàn ăn trưa tại nhà hàng, trở lại triển lãm tiếp tục 

tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại giao 

thương và tham quan sản phẩm tại các gian hàng. 

(các tổ chức và cá nhân trong đoàn cần thuê riêng 

phiên dịch thì đăng kí trước với BTC tại Việt Nam 

ngay khi đăng ký tham gia đoàn) 

❖  Ðoàn ăn tối tại hàng địa phương. Sau đó tự do 

khám phá Bangkok về đêm. 

❖  Nghỉ đêm tại Bangkok. 

 

 
 

 
 

 



 
 

NGÀY 3 - 07/06/2018: CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

 ở BANGKOK - PATTAYA 

❖  Qúy khách ăn sáng tai khách sạn. 

❖  Buổi sáng tham quan một số mô hình nông 

nghiệp, trang trại Trung tâm yến huyết - tìm hiêu 

về qui trình nuôi và khai thác tổ yến. 

❖  Ðoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

❖  Buổi chiều khởi hành ra bến cảng, lên tàu cao tốc 

tham quan 

❖  Ðao San hô .Sau hơn 30 phút vượt sóng, đến đảo 

Ðoàn tự do tắm biển hoặc tham gia các môn thể 

thao dưói nưóc: Parasailing, 

❖  Windsurfing, cano lưót sóng,…(chi phí các môn 

the thao dưói nưóc tự túc) 

❖  Ðoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó tự do 

khám phá 

❖  Pattaya về đêm. 

❖  Nghi đêm ở Pattaya 

 
 

 
 

 

NGÀY 4 - 08/06/2018: CHƯƠNG TRÌNH LÀM 

VIÊCH VÀ THAM QUAN TAỊ PATTAYA  

❖  Qúy khách ăn sáng tai khách sạn. 

❖  Buổi sáng tham quan một số mô hình nông nghiệp, 

trang trại 

❖  Trung tâm yến huyết - tìm hiêu về qui trình nuôi 

và khai thác tổ yến. Ðoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

❖  Buổi chiều khởi hành ra bến cảng, lên tàu cao tốc 

tham quan Ðao San hô sau hơn 30 phút vượt sóng, 

đến đảo Ðoàn tự do tắm biển hoặc tham gia các 

môn thể thao dưói nưóc: Parasailing,Windsurfing, 

cano lưót sóng,…(chi phí thao dưói nưóc tự túc) 

❖  Ðoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó tự do 

khám phá Pattaya về dêm. Nghi đêm ở Pattaya. 

 

 
 

 

NGÀY 5 - 9/06/2018: CHƯƠNG TRÌNH THAM 

QUAN MUA SẮM TẠI PATTAYA – BANGKOK – 

TP HCM/HÀ NỘI 

❖  Ðoàn ăn sáng tại khách sạn 

❖  Xe đưa Ðoàn đến Trung Tâm Pataya, Quý khách 

tự do tham quan, mua sắm tại các trung tâm lớn 

như Big C, Central World, Siam Paragon, 

Pratunam (chi phí tự túc). 

❖  Ðoàn ăn trưa tai nhà hàng địa phương. 

❖  Xe đón đoàn ra sân bay, đáp chuyến bay về 

TP.Hồ Chí Minh/Hà Nội. 

 

 



SIMA ASEAN 2018 

VIP Buyer/Guest Registration 

Form 

Please fill in your preferences and details (*required) / Vui lòng điền các thông tin dưới đây (*bắt buộc) : 

*Please select the Product(s) or Service(s) of interest / Vui lòng chọn các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý công 

ty quan tâm : 

□ Tractors and Power Equipment / Máy kéo và Thiết bị điện 

□ Spare parts, Accessories and Embedded Electronics / Phụ tùng, phụ kiện, thiết bị điện tử 

□ Tiling, Sowing and Planting / Máy móc, kỹ thuật hỗ trợ làm đất, gieo trồng 

□ Harvesting (fodder, cereals, root, fruits and vegetables, etc.) / Máy móc, kỹ thuật hỗ trợ thu hoạch 

□ Post-Harvest (cleaning, sorting, drying, transport, preservation.)/Máy móc, kỹ thuật hỗ trợ sau thu hoạch 

□ Equipment for Tropical and Special Crops / Thiết bị phục vụ cây trồng nhiệt đới và cây trồng đặc biệt 

□ Agro-Chemical, Fertilizer, Pesticides, Insecticides / Hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ 

□ Irrigation and Water Management System / Hệ thống tưới tiêu, hệ thống quản lý nước 

□ Handling, Transportation, Storage and Buildings / Xử lý, vận chuyển, kho bãi 

□ Processing and Food Packaging / Chế biến và đóng gói thực phẩm 

□ Sustainable Development, Renewable Energy / Phát triển bền vững, Năng lượng tái tạo 

□ Creation and Maintenance of Rural and Wooded Areas /Xây dựng và duy trì các vùng nông và lâm nghiệp 

□ Pro Equipment for Green Spaces / Thiết bị cho không gian xanh 

□ Professional Organizations, Services, Consultancies / Tổ chức chuyên môn, dịch vụ, tư vấn 

□ Breeding Equipment / Trang thiết bị chăn nuôi 

□ Dairy and Milking Equipment / Thiết bị vắt sữa và chế biến sản phẩm từ sữa 

□ Management and IT Software / Phần mềm quản lý, Phần mềm CNTT 

□ Others / Khác : 

*Please list any specific requirements for the products or services you are looking for / Vui lòng liệt kê các 

yêu cầu đặc biệt (nếu có) đối với các sản phẩm / dịch vụ Quý công ty đang tìm kiếm : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

*Please list any specific brand(s) you are looking for / Vui lòng liệt kê các thương hiệu sản phẩm Quý Công 

ty đang tìm kiếm (nếu có) : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Name & Surname* / Họ & tên :………………………………………………………………………….. 

Gender* / Giới tính ⃝ Male / Nam ⃝ Female / Nữ ……………………………………….. 



 

Company Name* / Tên công ty :……………………………………………………………………….. 

Job Title – Position* / Chức vụ :………………………………………………………………………… 

Telephone Number* / Số điện thoại :…………………………………………………………………….. 

Mobile Phone Number* / Số di động :…………………………………………………………………… 

Fax* / Fax :……………………………………………………………………………………………….. 

Email* / Email :……………………………………………………………………………………….…… 

Country* / Quốc gia :……………………………………………………………………………………… 

Company Address* / Địa chỉ công ty :…………………………………………………………………… 

Company Website*/ Website công ty :………………………………………………………………… 

*1. Please briefly provide your company profile / Vui lòng giới thiệu đôi nét về Quý Công ty : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Please indicate your purchasing plan / Vui lòng giới thiệu kế hoạch mua hàng của Quý công ty : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*3. When was your company established ? / Năm thành lập Quý Công ty:…………………………….. 

*4. Type(s) of businesses you are in/Lĩnh vực hoạt động của Quý Công ty: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………………………... 

If you checked the Distributor Box, please answer question 4 and 5 (Nếu Quý Công ty là đơn vị phân phối, 

vui lòng trả lời thêm các câu hỏi 5 và 6) 
 

□ Farmer / Doanh nghiệp có trang trại 

□ Breeder / Người chăn nuôi 

□ Distributor, mporter / Nhà phân phối, nhập khẩu 

□ Exporter / Nhà xuất khẩu 

□ Wholesaler / Đơn vị bán buôn 

□ Retailer / Đơn vị bán lẻ 

□ Trade Agent / Đại lý thương mại 

□ Others / Khác : ............................... 

□ Agricultural Organization, Government Agency 

/ Hiệp hội nông nghiệp, tổ chức chính phủ 

□ Agricultural Contractor, Forestry Contractor / 

Nhà thầu nông nghiệp, nhà thầu lâm nghiệp 

□ Education / Giáo dục 

□ Research Scientists / Nhà nghiên cứu khoa học 

□ Agricultural Trade Counselors / Cố vấn thương 

mại nông nghiệp 

□ Cooperative / Hợp tác xã 

 
5. What brands do you distribute? / Quý Công ty phân phối nhãn hàng của các thương hiệu nào ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



6. Who are your top clients ? / Các khách hàng thường xuyên của Quý Công ty là các đơn vị nào ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

*7. Current Countries of Activities / Hoạt động của Quý Công ty chủ yếu ở quốc gia :…………………… 

*8. Targeted Countries / Quốc gia hướng đến :.............……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

*9. Number of Distribution Channels (number of branches of distributor/retailers that you have) / Số lượng 

đại lí phân phối của Quý Công ty : 

□ 0-10 

□ 11-20 

□ 21-50 

□ 51-100 

□ 101-500 

□ > 500 

*10. Please indicate your estimated purchasing budget / Vui lòng chọn mức ngân sách ước tính dành cho 

hoạt động mua hàng : 

□ < 30,000 USD 

□ 30,000 – 150,000 USD 

□ 150,000 – 300,000 USD 

□ > 300,000 USD 

*11. Please check the appropriate box below indicating the date(s) you will attend / Vui lòng chọn thời gian 

Quý Công ty tham dự Triển lãm (ít nhất 1 lựa chọn) 

□ Day 1: 7th June 

□ Day 2: 8th June 

□ Day 3: 9th June 

If you have any request or suggestions, please feel free to note it down / Ý kiến, đóng góp khác của Quý 

Công ty : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Thank you very much for your time 

We hope to see you at SIMA ASEAN 2018 


