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1 Muốn mua hàng Xây dựng ・Cần mua máy bơm, máy thổi, các vật liệu van, ống nước…  ✓

2 Muốn mua hàng
Xây dựng, 

Sản xuất chế tạo

Cơ khí chế tạo, 

Khác

Nếu Hội nghị giao thương có những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 

vực dưới đây thì chúng tôi cũng muốn tham gia.

・Công ty sản xuất cơ khí và các loại bồn chứa bằng sắt, thép không gỉ

・Công ty sản xuất bồn chứa bằng nhựa (PE, FRP)

・Công ty thi công đường ống

・Công ty lắp đặt cơ khí

・Công ty xây lắp điện

・Công ty sản xuất sơn
3 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo Khác ・Chúng tôi đang tìm nhà sản xuất sản phẩm gia công FRP, PVC

4 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo Khác

・Chúng tôi là một công ty sản xuất ngư cụ (lure). Chúng tôi đang tìm kiếm 

một công ty có thể thiết kế và sản xuất tất cả các loại đồ gá lắp và máy tự 

động.

✓

5 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo Cơ khí chế tạo ・Gia công hàn, tiện, mạ Crom đen ở nhiệt độ thấp

6 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo Cơ khí chế tạo ・Khuôn đúc, máy tự động

7 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo
Dệt may, 

Cơ khí chế tạo
・Tìm nhà sản xuất linh phụ kiện ✓

8 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo Gia công kim loại
・Ủy thác chế tạo sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng

・Quy trinh Ma kem nhung nong
✓

9 Muốn mua hàng Sản xuất chế tạo
Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may
・Sản phẩm thủy sản gia công, đồ lót nam, vớ, khăn, chảo…

10 Muốn mua hàng Nông nghiệp - Lâm nghiệp ・Nhà cung ứng nguyên vật liệu

11 Muốn mua hàng Khoáng sản Sản xuất hóa chất ✓

12
Muốn mua hàng, 

Khác
Sản xuất chế tạo Gia công kim loại

・Đặt hàng gia công vật liệu kim loại bằng máy tiện NC và trung tâm gia 

công.
✓

13
Muốn mua hàng,

Muốn bán hàng
Xây dựng

・Cung ứng thiết bị, phụ kiện liên quan đến cấp thoát nước, xử lý nước, 

nước thải
✓

14
Muốn mua hàng,

Muốn bán hàng

Xây dựng, Sản xuất chế tạo, Ngành 

bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực
Gia công kim loại

・Giá phơi quần áo ; Cung cấp sản phẩm ( hàng thành phẩm ) và Tìm kiếm 

nguyên vật liệu thuộc ngành vật liệu xây dựng
✓

15
Muốn mua hàng,

Muốn bán hàng
Sản xuất chế tạo Cơ khí chế tạo

・Mua bán sản phẩm linh kiện nhựa, cao su, linh kiện điện (thu mua nguyên 

liệu đầu vào và bán ra thành phẩm)

16
Muốn mua hàng,

Muốn bán hàng
Sản xuất chế tạo Gia công kim loại ・Bình xịt kim loại…

17

Muốn mua hàng, 

Muốn bán hàng,

 Muốn tìm đối tác

Sản xuất chế tạo

Sản xuất lương thực thực phẩm,

 Sản xuất giấy - bột giấy, 

Sản xuất hóa chất,

 Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo

・Những công ty có nhu cầu sử dụng sản phẩm liên quan đến công cụ, tự 

động hóa thiết bị nhà xưởng
✓

18 Muốn bán hàng Dịch vụ
・Cung cấp thiết bị đo đạc môi trường và thiết bị kiểm tra không phá hủy, 

dịch vụ đo đạc khí thải
✓

19 Muốn bán hàng Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực ・Máy POS trong thanh toán và các hệ thống khác chuyên dùng cho bán lẻ

20 Muốn bán hàng Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực
・Chúng tôi cung cấp tô/ly giấy an toàn vệ sinh, đồng thời có hiệu quả giới 

thiệu thương hiệu cao

21 Muốn bán hàng Xây dựng
・Quảng bá sản phẩm vật liệu tường nội thất (Samurai Panel) của chúng tôi 

đến nhà thầu, công ty thiết kế…
✓

22 Muốn bán hàng Xây dựng ・Cọc ống thép dùng cho các dự án đầu tư hạ tầng cảng, cầu móng…

23 Muốn bán hàng Xây dựng ・Cung ứng vật liệu thép ✓

24 Muốn bán hàng Xây dựng, Sản xuất chế tạo

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Sản xuất hóa chất,

 Gia công kim loại

・Chúng tôi là TTCL VN, dẫn đầu trong lĩnh vực tổng thầu tư vấn thiết kế 

xây dựng (EPC) tại Việt Nam
✓

25 Muốn bán hàng Xây dựng, Sản xuất chế tạo

Sản xuất lương thực thực phẩm,

 Dệt may, 

Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất, 

Sản xuất giấy - bột giấy, 

Sản xuất hóa chất,

 Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo

・Thiết kế & sản xuất tủ điều khiển, công trình lắp đặt, công trình điện theo 

yêu cầu
✓

26 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo Sản xuất hóa chất

・　Công ty chúng tôi hoạt động trong ngành sản xuất khuôn ép nhựa, 

chúng tôi cần tìm khách hàng có nhu cầu cung ứng các sản phẩm khuôn 

đúc hoặc ủy thác chế tạo linh kiện nhỏ.

・　Sản phẩm chủ yếu phục vụ ngành ô tô, cơ khí điện tử, công nghiệp, 

chế tạo…

✓

27 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo Sản xuất hóa chất

28 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất
・Cung ứng keo ghép gỗ thương hiệu KOYOBOND dùng trong sản phẩm 

gỗ, nội thất

29 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo Dệt may
・Chúng tôi muốn giao thương với đại lý, tiệm bán lẻ có thể phân phối sản 

phẩm công ty chúng tôi

30 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo Gia công kim loại
・Chúng tôi nhận chế tạo các sản phẩm sử dụng kỹ thuật gia công của máy 

khoan tự động, máy tiện CNC Lathes
✓

31 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Sản xuất giấy - bột giấy,

 Sản xuất hóa chất

・Chúng tôi muốn tìm hiểu về nhu cầu tự động hóa, nâng cao hiệu quả hoạt 

động nhà xưởng của doanh nghiệp
✓

32 Muốn bán hàng Sản xuất chế tạo

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may, 

Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất, 

Sản xuất giấy - bột giấy, 

Sản xuất hóa chất,

 Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo, Khác

・Các giải pháp IT như hệ thống quản lý sản xuất, quản lý nhân sự tiền 

lương
✓

33 Muốn bán hàng
Sản xuất chế tạo, 

Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực
Sản xuất lương thực thực phẩm ・Cung cấp dịch vụ kho lạnh

34 Muốn bán hàng

Sản xuất chế tạo, 

Giao thông vận tải, 

Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may,

 Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất,

 Sản xuất giấy - bột giấy, 

Sản xuất hóa chất, 

Gia công kim loại,

 Cơ khí chế tạo, Khác

・Giải pháp tổng hợp SCM bao gồm cả hệ thống quản lý kho - tồn kho, và 

các dịch vụ IT khác
✓

35 Muốn bán hàng

Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Ngư 

nghiệp,

 Khoáng sản, Xây dựng,

 Sản xuất chế tạo, Điện - khí gas,

 Giao thông vận tải, 

Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực, 

Tài chính - bảo hiểm, 

Bất động sản, Dịch vụ

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may, 

Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất, 

Sản xuất giấy - bột giấy, 

Sản xuất hóa chất, 

Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo

・Chúng tôi muốn giao thương với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng nhân sự

Tổng hợp kết quả khảo sát giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
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36
Muốn bán hàng, 

Muốn tìm đối tác

Xây dựng, 

Sản xuất chế tạo

Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất, Gia 

công kim loại
✓

37
Muốn bán hàng, 

Muốn tìm đối tác

Xây dựng, Sản xuất chế tạo, 

Điện - khí gas, 

Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực,

 Bất động sản

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Sản xuất giấy - bột giấy,

 Sản xuất hóa chất, 

Gia công kim loại,

 Cơ khí chế tạo

・Cung ứng nhiên liệu gas công nghiệp CNG, LPG dùng cho Sản xuất chế 

tạo, Xây dựng - Bất động sản, nhà hàng…

38
Muốn bán hàng, 

Muốn tìm đối tác

Sản xuất chế tạo, 

Dịch vụ

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may, 

Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất, 

Sản xuất giấy - bột giấy,

 Sản xuất hóa chất, 

Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo

・Các công ty quan tâm đến quản lý Nhật Bản và muốn áp dụng phương 

pháp quản lý Nhật Bản
✓

39
Muốn bán hàng, 

Muốn tìm đối tác
Nông nghiệp - Lâm nghiệp ・Cung ứng phân gà vi sinh cho nông dân Việt Nam ✓

40
Muốn bán hàng, 

Muốn tìm đối tác

Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Ngư 

nghiệp, 

Điện - khí gas, 

Giao thông vận tải,

 Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực,

 Bất động sản

・Tìm đối tác mua hàng sản phẩm hệ thống giám sát không dây của công ty 

chúng tôi
✓

41
Muốn bán hàng, 

Muốn tìm đối tác

Nông nghiệp - Lâm nghiệp,

 Sản xuất chế tạo,

 Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may,

 Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất,

 Sản xuất giấy - bột giấy,

 Sản xuất hóa chất, 

Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo, 

Khác

・Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ bán hàng trả chậm chủ yếu cho các 

sản phẩm thiết bị gia dụng, xe máy và điện thoại di động. Ngoài ra, chúng 

tôi đang cung cấp dịch vụ bán hàng không lãi suất cho toàn bộ nhân viên 

của các nhà máy như Sam Sung Việt Nam. Thông qua cơ hội lần này, công 

ty chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ bán hàng trả chậm cho các nhân 

viên của khu công nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng 

tôi cho rằng dịch vụ của chúng tôi có thể góp phần hỗ trợ làm tăng chính 

sách phúc lợi đối với công nhân viên. Hơn nữa, công ty chúng tôi cũng 

đang cung cấp dịch vụ bán hàng trả chậm cho các sản phẩm máy nông 

nghiệp như máy kéo, vv... do đó chúng tôi kỳ vọng được trao đổi liên kết với 

các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp. Xin cảm ơn.

✓

42 Muốn tìm đối tác
Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực, 

Dịch vụ

・Kết hợp với các nhà thuốc tổ chức dịch vụ bán hàng thử nghiệm đối với 

các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

43 Muốn tìm đối tác Xây dựng

44 Muốn tìm đối tác Sản xuất chế tạo Dệt may

・Muốn liên kết với doanh nghiệp có khả năng sản xuất mặt hàng bao găng 

tay. Từ khâu đo vải ~ may ~ thiết kế vật trang trí ~ hoàn thành sản phẩm. 

Nếu không có khả năng phụ trách toàn bộ khâu thì một phần cũng được, 

nhưng đặc biệt phải thành thạo khâu may bằng máy

✓

45 Muốn tìm đối tác

Sản xuất chế tạo, 

Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực,

 Tài chính - bảo hiểm, 

Dịch vụ

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Cơ khí chế tạo

46 Muốn tìm đối tác

Sản xuất chế tạo,

 Giao thông vận tải, 

Ngành bán lẻ / bán sỉ / ẩm thực,

 Bất động sản,

 Dịch vụ

Sản xuất lương thực thực phẩm, 

Dệt may,

 Sản xuất đồ gỗ - đồ nội thất

・Sử dụng chức năng kho bãi của chúng tôi (không chỉ dùng cho mục đích 

lưu hàng hóa mà còn có thể thao tác gia công)

・Sử dụng chức năng giao hàng của chúng tôi

✓

47
Muốn tìm đối tác,

 Khác
Sản xuất chế tạo Khác

48
Muốn tìm đối tác, 

Khác
Giao thông vận tải

・Chúng tôi đang xem xét về ngành kho bãi và chuyển phát quốc nội. Đặc 

biệt, chuyển phát quốc nội hiện nay không cho phép doanh nghiệp 100% 

vốn ngoại hoạt động nên chúng tôi đang tìm đối tác liên doanh.

✓

49 Khác Dịch vụ
・Chúng tôi có thể nhận được loại dịch vụ nào ở tỉnh Đồng Nai? Có những 

công ty dịch vụ nào ở Đồng Nai?
✓

50 Khác Khác Khác

51 Khác Xây dựng
・Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu kết nối giao thương nhưng trong 

tương lai chúng tôi sẽ xem xét

52 Khác Xây dựng

53 Khác Sản xuất chế tạo Khác ・Ngành gia công xi mạ kim loại, xi mạ Black Oxide

54 Khác Sản xuất chế tạo Gia công kim loại

55 Khác Sản xuất chế tạo
Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo

・Nhà sản xuất sản phẩm khuôn nhựa, sản phẩm gia công cắt gọt kim loại 

2R/4R

56 Khác
Sản xuất chế tạo,

 Điện - khí gas

Gia công kim loại, 

Cơ khí chế tạo

・Cơ quan chúng tôi triển khai các buổi triển lãm giao thương trong lĩnh vực 

công nghiệp hỗ trợ, thu thập thông tin và lập danh sách các doanh nghiệp 

trong ngành công nghiệp hỗ trợ 

(https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/company/).

Chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp trong lĩnh vực đúc khuôn / dập / mạ / xử 

lý nhiệt / linh kiện điện tử (PCB...) vẫn còn thiếu trong khi nhu cầu tìm nhà 

cung ứng nội địa của doanh nghiệp Nhật lại rất lớn. Chúng tôi hi vọng buổi 

giao thương sẽ có nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ 

tham gia và có cơ hội kết nối. 

✓

57 Khác Giao thông vận tải ・Các lĩnh vực liên quan về logistic ✓

58 Khác
Tài chính - bảo hiểm, 

Bất động sản, Khác

・Đầu tư tài chính như bất động sản, năng lượng mặt trời (bán điện mặt 

trời), quỹ đầu tư…
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