
Sự kiện đồng hành:

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ

VIỄN THÔNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
& TRUYỀN THÔNG

THÔNG TIN MỜI THAM DỰ
SỰ KIỆN B2B HÀNG ĐẦU TẠI CHÂU Á
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

O8 - 1O/O6/2O23
SECC - 799 NGUYỄN VĂN LINH, QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

THỜI GIAN MỞ CỬA:
8-9/06/2023 | 09:00 - 17:00
10/06/2023  | 09:00 - 15:00

Quan tâm tìm hiểu
thông tin và tham dự
Triển lãm: www.ictcomm.vn
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Ban Tổ chức:

QUYỀN LỢI THAM DỰ:

LOẠI GIAN HÀNG:

QUAN TÂM ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG/THAM QUAN:

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 
(3m x 3m)
Bao gồm: Bảng tên
Công ty, 1 bàn thông tin, 2 
ghế xếp, 2 bóng đèn huỳnh 
quang, 1 giỏ đựng rác, 1 ổ 
cắm điện (220V / 5A)

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX - NHÀ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM CHUYÊN NGHIỆP
VPKD tại TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội:
T: +84 28 3823 9052 / +84 24 3510 2063
E: ictcomm@ictcomm.vn www.adpex.vn

ĐẤT TRỐNG MỖI m2
Đơn vị tổ chức chỉ cung cấp không 
gian trống không bao gồm điện, thảm 
thi công. Công ty đăng ký và thuê 
riêng với Ban Tổ chức.

 Logo trên website chính thức của triển 
lãm

 Tên và logo trên các ấn phẩm truyền 
thông chính thức của triển lãm (tuỳ chọn 
của BTC)

 Miễn phí 01 trang thông tin công ty và sản 
phẩm trên Catalogue của Triển lãm

 Miễn phí 03 sản phẩm công ty trên 
Preview của Triển lãm (Cuốn tóm tắt sản 
phẩm trưng bày)

 Đăng tin bài giới thiệu về doanh nghiệp 
và sản phẩm trên website, fanpage chính 
thức và một số kếnh báo chí hợp tác

 Tham gia miễn phí các hoạt động tại 
Triển lãm gồm: Hội thảo, Toà đàm, Kết nối 
giao thương, Trải nghiệm demo sản phẩm...

 Ưu tiên sắp xếp, gặp gỡ các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp, khách mua hàng chuyên 
ngành...

 Và còn nhiều quyền lợi hấp dẫn khác



THAM GIA CỘNG ĐỒNG 
CNTT:

QUI MÔ DỰ KIẾN TRIỂN LÃM 2023

LÝ DO THAM DỰ?

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

TẠI SAO CHỌN VIỆT NAM?DOANH NGHIỆP NÀO 
NÊN THAM GIA?

Vietnam ICTCOMM là triển lãm thương mại 
CNTT lớn nhất Châu Á được tổ chức hàng 
năm bởi Adpex JSC, với sự hỗ trợ của Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, cùng với Hiệp hội Ban 
ngành và các tổ chức khác bao gồm nhiều 
lĩnh vực CNTT với 6 triển lãm chuyên ngành:

- Hội chợ Triển lãm thương mại điện tử
- Hội chợ Triển lãm giải pháp IoT & 5G
- Hội chợ Triển lãm điện tử
- Hội chợ Triển lãm phát triển phần mềm & 
  ứng dụng
- Hội chợ Triển lãm trò chơi
- Hội chợ Triển lãm tiếp thị kỹ thuật số & web

* Lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam 
đang có tốc độ tăng trưởng cao nhờ chi phí 
thấp và lao động chất lượng cao.
* Việt Nam hiện đã trở thành nhà cung cấp 
dịch vụ CNTT lớn thứ tám trên toàn cầu.
* Ngành công nghệ thông tin được chính phủ 
hỗ trợ với các ưu đãi về thuế và lao động, 
càng thúc đẩy nhanh sự phát triển của ngành.

Khi Việt Nam chuyển từ sản xuất công nghệ 
thấp sang nền kinh tế định hướng dịch vụ, thị 
trường công nghệ thông tin (CNTT) của quốc 
gia này ngày càng có sức hút, tạo ra sự cạnh 
tranh cho các công ty CNTT ở Trung Quốc và 
Ấn Độ. Điều này phần nào được khuyến khích 
bởi sự phát triển của Việt Nam với tư cách 
là thị trường khu vực cho các doanh nghiệp 
trong nước và các nhà cung cấp công nghệ 
toàn cầu.

Năm ngành công nghiệp CNTT cho thấy tiềm 
năng và hiện đang là xu hướng trong lĩnh vực 
CNTT của Việt Nam.

* Nắm bắt và cập nhật thông tin về các xu 
thế công nghệ trên toàn thế giới
* Giới thiệu các ứng dụng/sản phẩm/giải 
pháp công nghệ tới các khách hàng, đối tác 
tiềm năng
* Kết nối cung cầu, thu hút đầu tư công nghệ
* Trao đổi, thảo luận và thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ mới

KHU VỰC KHỞI NGHIỆP
Hơn 50 sản phẩm công nghệ mới của các 
start-up, DN vừa & nhỏ IoT sẽ được trưng bày 
tại đây với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành.

KHU DEMO SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP
Ra mắt sản phẩm mới và trình diễn công nghệ 
về các xu hướng mới nhất trong giải pháp IoT, 
Điện tử, Trò chơi, v.v.

KHU GIAN HÀNG QUỐC TẾ
Một trong những điểm nổi bật của chương 
trình là tổ chức các Khu Gian hàng Quốc tế, 
trưng bày toàn bộ sản phẩm mới trên toàn thế 
giới dành cho các bộ và cơ quan chính phủ 
thúc đẩy một loạt các cơ hội tiềm năng tại 
Việt Nam.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
* Các cuộc họp thương mại do nhóm triển 
lãm tổ chức
* Giao thương kết nối trực tiếp tại các gian 
hàng

- Linh kiện & Mô-đun Điện tử
  (OEM & Nhà phân phối)
- Kết nối mạng / Phần cứng kết nối IoT
- Nhà cung cấp giải pháp kết nối (Viễn thông)
- Công cụ phần mềm cho các nhà phát triển 
  thiết bị
- Các công cụ phần mềm cho Analytics
- Nhà cung cấp giải pháp đám mây
- Các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng IoT
- Giải pháp bảo mật
- Nhà cung cấp giải pháp hoặc sản phẩm IoT
- Thiết bị văn phòng thông minh
- Nhà thông minh (Smart Home)
- Và một số lĩnh vực IT liên quan khác

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
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10.000+
12.000+

450+
550+

1.500+
15+QUỐC GIA & VÙNG LÃNH THỖ

THAM DỰ

SẢN PHẨM - THƯƠNG HIỆU

GIAN HÀNG

CÔNG TY

KHÁCH THAM QUAN
CHUYÊN NGÀNH

m2
DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY


