
 

Kính gửi:  

- Các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai nhận được công văn số 

1370/SNgV-HTQT ngày 03/9/2020 của Sở Ngoại vụ về việc tham gia Hội chợ 

hàng tiêu dùng nhập khẩu Nghĩa Ô, Trung Quốc năm 2020 và Triển lãm giao 

lưu các thành phố kết nghĩa quốc tế Chiết Giang lần thứ 2 ; 

Hội chợ hàng tiêu dùng nhập khẩu Nghĩa Ô, Trung Quốc được mở từ năm 

2012 và là một trong những hội chợ triển lãm hiệu quả và hứa hẹn nhất đối với 

hàng tiêu dùng ngoại nhập vào thị trường Trung Quốc. Hội chợ đã đạt được các 

danh hiệu Top 10 hội chợ độc đáo nhất Trung Quốc, Top 10 hội chợ có tầm ảnh 

hưởng nhất Trung Quốc, Top 10 hội chợ thương hiệu của tỉnh Chiết Giang, Top 

10 hội chợ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai trân trọng thông báo quý 

doanh nghiệp; quý hội, hiệp hội thông báo đến các doanh nghiệp thuộc hội, hiệp 

hội tham gia chương trình:  

1. Thời gian dự kiến: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 16/11/2020; 

2. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm quốc tế thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết 

Giang, Trung Quốc; 

Ban Tổ chức giành 04 gian hàng tiêu chuẩn (tổng diện tích 36m2) cho Tổng 

Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải mời doanh nghiệp Việt Nam trưng bày, 

quảng bá các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp có nhu cầu có thể đăng ký thuê gian hàng với 

giá ưu đãi: 

- Gian tiêu chuẩn: 1.000 NDT/gian (diện tích 3mx3m)  

- Đất trống: 100 NDT/m2 

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp thuê trên 10 gian 

hàng, doanh nghiệp đã tham gia Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 

2 và thứ 3, doanh nghiệp lần đầu vào thị trường Trung Quốc. 

3. Quý doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai 

SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 

Số: 

V/v mời tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng 

nhập khẩu Nghĩa Ô, Trung Quốc năm 2020 

và Triển lãm giao lưu các thành phố kết nghĩa 

quốc tế Chiết Giang lần thứ 2. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2020 



+ Địa chỉ: 02, Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.  

+ Điện thoại: 0251.822.220,    + Fax: 0251.840.518.  

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Hội chợ Triển lãm, 0904 587 058 (chị Yến) 

hoặc 0937 959 769 (anh Thọ) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

-Như trên; 

- Lưu: VT, HCTL. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan 
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