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GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 
(3m x 3m x 2,5m) bao gồm:

* Vách ngăn
* Biển tên công ty
* 01 bàn thông tin
* 02 ghế ngồi
* 02 đèn chiếu sáng
* 01 sọt rác
* 01 ổ cấm điện 5A/220V
* Thảm trải sàn

ĐẤT TRỐNG (tối thiếu 18m2)

Ban tổ chức chỉ cung cấp mặt bằng trống, 
đơn vị triển lãm tự thiết kế, dàn dựng gian 
hàng (bản thiết kế được yêu cầu gửi cho 
ban tổ chức duyệt trước khi thi công).

Đơn vị triển lãm tự chi trả các chi phí bao 
gồm: phí quản lý, phí đặt cọc thi công, 
nguồn điện, thuê trang thiết bị và các dịch 
vụ khác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

THÔNG TIN GIAN HÀNG:

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA?

VIETNAM ICTCOMM giúp quảng bá kinh doanh cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp
kết nối đến đúng đối tượng khách hàng và đối tác trong và ngoài nước.

TRIỂN LÃM & NHÀ TÀI TRỢ 
Giới thiệu thương hiệu và trưng bày sản phẩm của doanh 
nghiệp bạn thông qua triển lãm hoặc các hình thức tài trợ 
khách nhau.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 
Tổ chức hội thảo chuyên đề riêng của doanh nghiệp bạn 
liên quan đến Công nghệ thông tin - Truyền thông.

KHÁCH THAM QUAN 
Chỉ cần truy cập vào trang web www.ictcomm.vn nếu bạn 
quan tâm đến ngành CNTT-TT và muốn tham quan triển 
lãm để tìm hiểu xu hướng và công nghệ hiện đại cho doanh 
nghiệp của mình.

ĐỐI TÁC 
Chia sẻ các giá trị và ý tưởng của doanh nghiệp bạn với các 
chuyên gia tại chương trình hội nghị ấn tượng của chúng 
tội tại các diễn đàn ICT tại Việt Nam.

Sự kiện đồng hành:



TRUYỀN THÔNG
* 5G
* Băng thông rộng
* Quang tử học
* Vệ tinh thông tin
* FTTx
* Giải phát toà nhà thông minh
* Giải pháp viễn thông

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
* Quản lý tài sản
* Các Tổ chức
* Blockchain
* Tiền ảo
* An ninh mạng
* Ví điện tử
* Thương mại điện tử
* Cơ quan chính phủ

THEO NGÀNH NGHỀ
* 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
* Thu mua sản phẩm CNTT, điện tử
* Khác: Giáo viên, Kế toán, Truyền thông
* V.v...

  GIỚI THIỆU   VIETNAM ICTCOMM MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

  KHÁCH THAM QUAN LÀ AI?

  SỐ LIỆU TRIỂN LÃM 2021

  DANH MỤC SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

ĐÔI NÉT VỀ SỰ KIỆN ĐỒNG HÀNH:

Qua 6 lần tổ chức thành công, VIETNAM ICTCOMM đã cam kết thiết lập nền tảng 
CNTT-TT, các dịch vụ, cơ hội giao tiếp và hợp tác toàn diện, như trong việc nghiên 
cứu và phát triển công nghệ, khả năng ứng dụng IoT trong mô hình kinh doanh 
của các doanh nghiệp trên toàn cầu, v.v Nhờ khả năng kết nối hiệu quả, VIETNAM 
ICTCOMM đã mang lại nhiều thành tựu, đáp ứng lợi ích và nhu cầu của tất cả doanh 
nghiệp tham dự trong ngành CNTT-TT tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Đồng hành cùng Vietnam ICTCOMM từ 2019, Vietnam ELECTRONICS và GAMING 
Vietnam hứa hẹn mang đến diễn đàn 3-trong-1 dành cho các cá nhân và doanh 
nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông và trò chơi tại Việt Nam. Tại 
đây, chúng tôi hân hạnh giới thiệu các sản phẩm ngành điện tử viễn thông và ngành 
trò chơi điện tử tại Việt Nam và các nước khác.

Khách tham quan chuyên ngành

Tham dự của Quản lý cấp cao

Nhà trưng bày trực tuyến

Cuộc gặp gỡ được sắp xếp

Hội thảo trực tuyến

Kênh truyền thông & báo chí

3.500 150+ 15+

63+275+47%

CÔNG NGHỆ NHÚNG
* Phần cứng
* M2M
* Phần mềm hệ thống
* Thư viện phần mềm
* Ảo hoá
* Kiểm tra và đo lương
* Bảo vệ và bảo mật dữ liệu
* Phát triển hệ thống

VIỄN THÔNG
* Cáp FTTH & Cáp quang
* Hộp chia sợi quang
* Bộ chia cáp quang PLC
* Hộp truyền cáp
* Kết nối vệ tinh
* Thiết bị truyền thông không dây
* Mạng thu phát quang
* Phụ kiện

ĐA KẾT NỐI VẠN VẬT
* Trí tuệ nhân tạo (AI)
* Big Data
* Blockchain
* AR/VR
* Cloud Computing
* An ninh mạng / Bảo mật
* Phân tích dữ liệu
* Giải pháp doanh nghiệp & Di động

THEO LĨNH VỰC KINH DOANH
* 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

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
* Quản lý và lưu trữ nguồn phương tiện 
   truyền thông kỹ thuật số
* Phần mềm và giải pháp cho
   doanh nghiệp
* Cơ sở hạ tầng và an ninh mạng CNTT
* Cơ sở hạ tầng IP & định dạng tệp
* Quản lý & Xử lý Dữ liệu
* Giải pháp/Phần mềm công nghệ 
  thanh toán trực tuyến, máy quét 
  mã vạch
* Giải pháp điện toán đám mây
   toàn diện
* Hệ thông quản lý cơ sở dữ liệu (CMS)
* Cung cấp nội dung số, ứng dụng VioT
* Hệ thống liên lạc nội bộ thông minh
* Dịch vụ Trung tâm cuộc gọi / SMS
* Hệ thống kiểm soát và an ninh

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
* Hệ thống & Thiết bị chuyên ngành
   giáo dục (như: bảng tương tác, máy 
   chiếu, bàn tương tác, máy thu vật thể, 
   v.v...)
* Hệ thống & Thiết bị kiểm soát (như: 
   cổng từ an ninh thư viện, thư viện 
   đám mây, thiết bị Hublet, v.v...)
* Giải pháp Phòng học thông minh 
   (như: Smartclass+, phòng học ngoại 
   ngữ đa phương tiện, ngoại ngữ 
   không dây, 3Dclassroom, v.v...) 
* Giải pháp Lớp học thông minh (như: 
   bàn ghế di động, giải pháp ghi hình 
   & chia sẻ trực tuyến, giải pháp video 
   conferencing, v.v...)

KHU VỰC TRIỂN LÃM
Khu vực triển lãm riêng cho doanh nghiệp của bạn trưng bày 
và giới thiệu sản phẩm, cung cấp trải nghiệm trực tiếp cho 
khách tham quan, tăng sự nhân biết thương hiệu của bạn 
trong chuỗi ngành CNTT-TT mang tính thuyết phục đối với các 
đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.

HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH
Hội thảo, thuyết trình kỹ thuật với sự tham gia của các chuyên 
gia đầu ngành và doanh nghiệp mang đến những kinh nghiệm 
cùng sự đổi mới cho ngành CNTT-TT

THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC BỀN VỮNG
Được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành 
liên quan trực tiếp đến phát triển CNTT-TT và các hiệp hội 
chuyên ngành; Sự kiện hội tự các thương hiệu lớn trên thế 
giới về CNTT-TT, Điện Tử, Viễn Thông và Phát Thanh Truyền 
Hình; Tham gia phỏng vấn với báo chí, truyền hình để truyền 
tải rộng rãi tới khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngành.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
(B2B MEETING)
Vietnam ICTCOMM là nhịp cầu để doanh nghiệp và khách 
hàng ngành CNTT-TT gặp gỡ, trao đổi, giúp doanh nghiệp 
nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, định hướng 
chiền lược trong kinh doanh, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các 
doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh phát triển 
và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại.

CƠ HỘI PR VÀ QUẢNG CÁO
Để tối đa hoá sự đầu tư và hiện diện của các đơn vị triển lãm 
tại VIETNAM ICTCOMM, chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các cơ 
hội độc quyền để giới thiệu và gia tăng sự ấn tượng của các 
nhà trưng bày với truyền thông xã hội, truyền hình trong nước 
và khu vực

THƯ MỜI ĐIỆN TỬ
Là một phần đặc biệt trong chương trình của chúng tôi, được 
thiết kế cho các đơn vị triển lãm chỉ gửi riêng cho danh sách 
khách hàng mục tiêu tiềm năng của doanh nghiệp đến triển lãm.


