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TỔNG QUAN TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN
VIETNAM ICTCOMM 2021 đã tổ chức thành công Triển 
lãm Trực tuyến, với hơn 81 công ty tham dự triển lãm 
và 2.500 khách tham quan thương mại bao gồm các 
đại biểu quốc tế đến từ Nga, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore.

VIETNAM ICTCOMM đã chứng tỏ vị thế là đơn vị tổ chức 
Triển lãm Quốc tế hàng đầu Việt Nam dành cho các 
chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông, CNTT & truyền 
thồng. Chúng tôi mang đến một nền tảng chuyên 
nghiệp dành cho các doanh nghiệp trong ngành nhàm 
giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến, mới nhất 
đồng thời đã mở ra cơ hội tiếp cận kinh doanh và kết nối 
chia sẻ trên nền tảng trực tuyến của sự kiện, từ đó giúp 
liên kết với đối tác tiềm năng ở bất kỳ đâu trên thế giới. 

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN - VIETNAM ICTCOMM 2021
  Là nơi nhà quản lý, giới chuyên gia và doanh nghiệp 

tìm ra hướng giải pháp cho các vấn đề về Chuyển đổi 
số, số hoá, chuyên ngành về CNTT, thị trường cho chính 
doanh nghiệp của mình.

  Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thuộc ngành CNTT, 
Điện tử, Viễn thông của Doanh nghiệp tới các đối tác, 
khách hàng trong và ngoài nước thông qua nền tảng 
chuyên nghiệp. 

  Hướng tới kí kết hợp đồng mua - bán trực tiếp giữa 
các doanh nghiệp. Kết nối doanh nghiệp và người tiêu 
dùng đa quốc gia. 

  Các tính năng của hệ thông bao gồm đầy đủ như 
một triển lãm thực tế: Kết nối kinh doanh; Hội thảo trực 
tuyến; Sàn giao dịch thương mại điện tử mua bán.

CÁC DOANH NGHIỆP THAM DỰ TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN

TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

2021 - SỐ LIỆU TRIỂN LÃM

47%
Tham dự của 

Quản lý cấp cao

2.500
Khách tham quan 

chuyên ngành

275+
Cuộc gặp gỡ 
được sắp xếp

81+
Nhà trưng bày 

trực tuyến

63
Kênh truyền thông 

& báo chí

15+
Hội thảo 

trực tuyến

Chủ trì & BẢo trợ:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆBỘ CÔNG THƯƠNG

Ban Tổ chức: Nhà tài trợ Đồng:

Và còn nhiều doanh nghiệp khác.



SỐ LIỆU KHÁCH THAM DỰ
THÔNG TIN KHÁCH TRIỂN LÃM

2%

   CÔNG TY VIỄN THÔNG

   CÔNG TY CNTT

   CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN CỨNG

   CÔNG TY NHẬP KHẨU/PHÂN PHỐI PHẦN MỀM CNTT

   CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CNTT

   CÔNG TY SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

   ĐÀI TRUYỀN HÌNH/PHÁT THANH

   CÔNG TY SẢN XUẤT PHIM/TRUYỀN HÌNH

   CÔNG TY PHÂN PHỐI NỘI DUNG PHIM/TRUYỀN HÌNH

   CÔNG TY DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH/TRUYỀN THÔNG

   NHÀ SẢN XUẤT

   NHÀ NHẬP KHẨU

   ĐẠI LÝ/NHÀ PHÂN PHỐI

   NHÀ XUẤT KHẨU

LĨNH VỰC KINH DOANH



SỐ LIỆU KHÁCH THAM QUAN
1.597

Khách tham 
quan chuyên 

ngành

45%
Khách quốc tế

2.409
Khách

công chúng

36
Quốc gia

TOP KHÁCH THAM QUAN TỪ CÁC NƯỚC

THÔNG TIN KHÁCH THAM QUAN (Theo lĩnh vực kinh doanh)

MỤC ĐÍCH THAM QUAN

47% KHÁCH THAM QUAN LÀ QUẢN LÝ CẤP CAO
ĐÁNH GIÁ KHÁCH THAM QUAN

Úc

17%

19%

14%
11%

7% 6%

10%

Khách truy cập giới thiệu sự kiện trực tuyến cho bạn bè / đồng nghiệp của họ

Khách truy cập sẽ tham dự sự kiện ngoại tuyến / trực tuyến trong phiên bản tiếp theo

Khách truy cập đã hài lòng với sự kiện trực tuyến về “Danh mục triển lãm”

Khách tham quan đã hài lòng với sự kiện trực tuyến về “Chất lượng nhà triển lãm”

Khách truy cập đã đạt được mục tiêu “Tìm kiếm sản phẩm mới”

4%

9%

15%

5%

Nhà cung cấp 
giải pháp bảo mật 

/ CNTT

Truyền thông 
vệ tinh

Tích hợp hệ thống / 
VAR / VAD

Truyền phát - 
Truyền hình vệ tinh / 

Cáp / TV

Nhà cung cấp 
dịch vụ di động / 

nhà cung cấp dịch 
vụ di động

Nhà cung cấp
Dịch vụ Truyền thông /

Truyền dữ liệu

Người bán lại / 
Nhà phân phối / 

Đại lý

Nhà sản xuất / 
OEM

Nhà cung cấp
giải pháp

phát sóng/
truyền thông

7%

11% 12% 12%

9% 9%8%

15%

Indonesia

Tây Ban Nha

Brazil

Iran

Đài Loan

Cam-pu-chia

Nhật Bản

Thái Lan

Canada

Hàn Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ

Trung Quốc

Malaysia

Anh

Pháp

Philippines

Ukraine

CHLB Đức

Phần Lan

Mỹ

Hồng Kông

CHLB Nga

Việt Nam

Ấn Độ

Singapore

...

Thiết lập các 
liên hệ đối tác mới

Gặp gỡ đối tác/
Khách hàng cũ

Tìm kiếm 
sản phẩm/dịch vụ 

công nghệ mới

Theo dõi xu hướng 
& phát triển 

thị trường

Định hướng 
thị trường chung

Thu thập thông tin 
thị trường

Giám sát đối thủ 
cạnh tranh

Tìm kiếm nhà cung 
cấp

Đặt mua hàng Đánh gía triển lãm 
để tham dự năm 

2022

98%

88%

88%

86%

82%

95%

Khách tham quan hài lòng với kết quả tại sự kiện trực tuyến

Chủ sở hữu / Chủ tịch / Giám đốc điều hành

Trưởng phòng 

Nghiên cứu & Phát triển

Sản xuất / sản xuất

Kỹ thuật dự án / ICT

Chuyên gia tư vấn CNTT, điện tử, viễn thông

Thu mua sản phẩm CNTT, điện tử

Khác: Giáo viên, Kế toán, Truyền thông, vv

THEO NGÀNH NGHỀ



HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN (WEBINAR)
Được tổ chức với sự tham gia của nhiều diễn giả có uy tín trong vĩnh lực CNTT, đến từ các nước và vùng 
lãnh thổ khách nhau trển thế giới. Hội nghị trực tuyến có đầy đủ chức năng của một hội nghị thực tế, 
gồm:
* Đăng ký tham gia họp miễn phí
* Tổ chức nhiều cuộc họp song song cùng một thời điểm
* Tương tác trực tiếp giữa các đại biểu với nhau và giữa các đại biểu với diễn giả (chat, nói chuyện, giơ 
tay phát biểu ý kiến, chia sẻ và trình bày tài liệu, ..)
* Các đại biểu tham gia hội nghị có thể: chia sẻ, lưu trữ và ghi nhớ (record) tài liệu, báo cáo kết quả 
cuộc họp.

1.597
Người mua hàng tiềm năng/đối tác trong nước 

(Việt Nam)

81% DOANH NGHIỆP TÌM ĐƯỢC “KHÁCH HÀNG MỚI”

2.409
Người mua hàng tiềm năng/đối tác quốc tế

NHIỀU MẪU GIAN HÀNG TRƯNG BÀY TRỰC TUYẾN 
HIỆN ĐẠI

Các đơn vị tham gia triển lãm giới thiệu hình ảnh 
và các sản phẩm mới nhất của mình thông qua 
các gian hàng ảo trên nền tảng trực tuyến dễ 
dàng trưng bày sản phẩm công nghệ số, thức đẩy 
chuyển đổi số và xúc tiến các lĩnh vực tiên phong 
trong nền kinh tế số như thương mại điện tử, thanh 
toán điện tử, ngân hàng số, giải pháp số hoá cho 
doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG 
TRỰC TUYẾN

Các đơn vị tham gia triển lãm có cơ hội gặp gỡ, 
trao đổi trực tiếp với khách hàng tiềm năng, tăng 
cường các hoạt động xúc tiến, thương mại. Triển 
lãm trực tuyến thu hút các chuyên gia, người mua, 
các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, 
các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới kết hợp 
qua nền tảng trực tuyến an toàn và hiện đại.
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