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THÔNG TIN GIAN HÀNG:

ĐẶT GIAN HÀNG

ĐẤT TRỐNG (tối thiểu 18m2):
Ban tổ chức chỉ cung cấp mặt bằng trống. Khách tham dự 
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).
Các đơn vị tham dự chi trả các chi phí: phí quản lý, đặt cọc 
thi công cho nhà triển lãm, nguồn điện, thuê trang thiết bị 
và dịch vụ.

Vietnam ICTCOMM giúp quảng bá kinh doanh của doanh 
nghiệp và giúp doanh nghiệp kết nối đến đúng đối tượng 
khách hàng và đối tác. 

BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM ?
HÃY THAM GIA VIETNAM ICTCOMM 2021
VÀ ĐẶT GIAN HÀNG NGAY HÔM NAY !

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 9M2 (3m x 3m), bao gồm:
Diện tích đất trống; Vách ngăn; Thảm trải sàn; Biển tên 
Công ty; 01 ổ cắm điện 1Amp/220V; 02 đèn; 01 bàn thông 
tin và 02 ghế. 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ NHỮNG VỊ TRÍ TỐT NHẤT

XU THẾ LỚN 2030 - 20457

Một thế giới
nhỏ hơn - 

quốc tế hóa

Cơ sở hạ tầng
kỹ thuật số

hiện đại

Nhu cầu về
an ninh mạng và

quyền riêng tư
ngày càng tăng

Sự thúc đẩy 
thành phố
thông minh

Thay đổi hành vi của 
người tiêu dùng - bộ lạc 

kỹ thuật số, người có sức 
ảnh hưởng, tiêu dùng 

giá trị cao hơn

Các công nghệ
kỹ thuật số

mới nổi.

Sự gia tăng 
của các kỹ 

năng kỹ thuật số, 
dịch vụ, hợp đồng 

biểu diễn và 
doanh nhân

(Cameron A, Pham T H, Atherton J, Nguyen D H, NguyenT P, Tran S T, Nguyen T N, Trinh H Y & Hajkowicz S (2019)
Nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai của Việt Nam, hướng tới năm 2030 - 2045.

CSIRO, Brisbane.)
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THÔNG TIN NGÀNH HÀNG

Triển lãm Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, 
Viễn Thông và Truyền Thông tại Việt Nam.
 
Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2016, Triển lãm 
Vietnam ICTCOMM 2021 đã không ngừng mở rộng 
và phát triển cả quy mô và chất lượng để có được 
từng bước khẳng định được vị thế là một triển lãm 
quốc tế chuyên ngành Công nghệ thông tin, Viễn 
thông và Truyền thông hàng đầu Việt Nam.

Vietnam ICTCOMM 2021 cùng với sự kiện Electronic 
Vietnam 2021 - Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm 

điện tử và Gaming Vietnam 2021 - Triển lãm Quốc 
tế về Thiết bị Game và Trò chơi Điện tử, đồng tổ 
chức bởi KOCCA - Cơ Quan Nội Dung Sáng Tạo 
Hàn Quốc (The Korea Creative Content Agency), 
sẽ một lần nữa mang đến các giải pháp tiên tiến 
để nâng tầm các yếu tố của lĩnh vực phát thanh 
- truyền hình kỹ thuật số và trực tuyến, công nghệ 
thực tế ảo, công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, học 
máy sâu, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet 
vạn vật...) viễn thông và điện tử, cùng với các buổi 
hội thảo chuyên đề, các chương trình kết nối giao 
thương hỗ trợ doanh nghiệp. 

TRUYỀN THÔNG

* 5G
* Băng thông rộng
* Quang tử học 
* Vệ tinh thông tin
* FTTx
* Giải pháp tòa nhà thông minh
* Giải pháp viễn 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, 
   giải pháp quy trình làm việc
* 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 công nghệ thanh toán trực tuyến, 
   máy quét mã vạch

* Giải pháp điện toán đám mây toàn diện
* Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CMS),
   Giải pháp phần mềm
* Cung cấp nội dung số, ứng dụng VioT
* Hệ thống liên lạc nội bộ thông minh
* Dịch vụ Trung tâm cuộc gọi
* Dịch vụ SMS
* Hệ thống kiểm soát và an ninh
* Dịch vụ khách hàng

ĐA KẾT NỐI VẠN VẬT (IOT)

* Trí tuệ nhân tạo (AI)
* Big Data
* Công nghệ chuỗi khối
* AR/VR
* Thuật toán đám mây
* An ninh mạng
* Phân tích dữ liệu
* Giải pháp Doanh nghiệp & Di động
* Bảo mật
* Tự động hóa thông minh
* Khởi động

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

* Quản lý tài sản
* Tổ chức tài chính & ngân hàng
* Công nghệ chuỗi khối
* Tiền ảo
* An ninh mạng
* Ví điện tử
* Thương mại điện tử
* Ngoại hối
* Cơ quan chính phủ
* Phần mềm máy tính
* Cổng thanh toán
* Quỹ tư nhân và quỹ công cộng
* Đầu tư mạo hiểm

VIỄN THÔNG

* FTTH Cable & Optical Fiber
* Fiber Optic Cable
* Fiber Splitter Box
* PLC Optical Fiber Splitter
* Cable Transmission Box
* Satellite Connection
* Wireless Communication Equipment
* Optical Transceiver Network
* Optical Accessories & Optical Transceivers

CÔNG NGHỆ NHÚNG

* Phần cứng
* M2M
* Phần mềm hệ thống
* Thư viện phần mềm
* Ảo hóa
* Kiểm tra & Đo lường
* Bảo vệ và bảo mật dữ liệu
* Phát triển hệ thống

VIETNAM ICTCOMM 2021 LÀ CƠ HỘI HOÀN HẢO ĐỂ TIẾP CẬN 
THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT:
* Việt Nam được đánh giá là một trong những 
nước Châu Á Phát triển nhanh nhất và có tiềm 
năng nhất về lĩnh vực CNTT trên thế giới. 

* Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải 
cách và hiện đại hoá ngành CNTT để đáp 
ứng nhu cầu ngàng càng tang này, với mong 
muốn đạt được trạng thái thu nhập trên trung 
bình vào năm 2035, Việt Nam đã và đang 
hướng tới nền kinh tế kỹ thuật số, góp phần 
tạo nên sức mạnh cho trong thời gian tới. 

* Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay Việt 
Nam có khoản 50.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực 
ICT, trong đó có khoảng 30.000 doanh nghiệp làm 
công nghệ; Chính phủ chủ trường tang lên 100.000 
doanh nghiệp ICT vào năm 2025

* Nhiều chuyên gia nhận định, Việt Nam sẽ là một 
điểm đến lý tưởng cho những công ty công nghệ 
hàng đầu thế giới và trong khu vực tìm đến đặt cứ 
điểm phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam, đặc 
biệt liên quan trực tiếp đến AI và Machine Learning 
tạo được nhiều giá trị đột biến cho toàn ngành công 
nghệ nói chung.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

10.000+ m2...................diện tích trưng bày

500+.....................công ty tham gia trưng bày

12+ .....................................quốc gia và khu vực

30+ ..............................................phiên hội thảo

7.500+............khách tham quan chuyên ngành

60+...............................diễn giả chuyên nghiệp

SƠ LƯỢC VỀ KHÁCH THAM QUAN
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KINH DOANH / XUẤT KHẨU / NHẬP KHẨU

TRUYỀN THÔNG / TRUYỀN DỮ LIỆU

DỊCH VỤ / KHAI THÁC DI ĐỘNG / ISP / MVNOS

ĐIỀU HÀNH CÁP

SẢN XUẤT / OEM

DỊCH VỤ VỆ TINH

HIỆP HỘI / CHÍNH PHỦ

NHÀ THẦU XÂY DỰNG

CHUYÊN GIA QUỐC TẾ

KHÁCH SẠN/ NGÂN HÀNG/ TÀI CHÍNH

BÁN LẺ/ PHÂN PHỐI/ĐẠI LÝ

NGƯỜI TIÊU DÙNG

GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ IOT

HIỆP HỘI

9.5%

6.2%

4.7%

3.9%

10%

11.3%

8%

5.1%

2.3%

2.9%

1.7%

10.2%

7.7%

14.2%

2.3%Hoa Kỳ

Hàn Quốc Trung Quốc Singapore Thổ Nhĩ Kỳ Nhật Bản

Thái Lan Israel Ấn Độ Hà Lan

TOP 10 NƯỚC
THAM QUAN HÀNG ĐẦU

(Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. 2016. Việt Nam 2035: Hướng tới 
thịnh vượng, sáng tạo, bình đẳng và dân chủ. Nhóm Ngân hàng Thế giới: Washington D.C.)


