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• Bộ Công Thương 

• Bộ NN & PTNT

• Bộ Y tế  

• Bộ Khoa học và Công nghệ 

• Phòng TM & CN Việt Nam( VCCI)

• Cục Công nghiệp - Bộ CT

• Cục Chăn nuôi- Bộ NN & PTNT

• Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế

• Viện dinh dưỡng- Bộ Y tế

• Ủy ban Codex Việt Nam

• Hội Chăn nuôi Việt Nam

• Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam

• Hiệp hội thuốc thú y Việt Nam

• Hiệp hội TACN Việt Nam

• Hội KHKT An toàn thực phẩm Việt Nam

• Các hiệp hội ngành hàng hữu quan

• Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán nước 
ngoài tại Việt Nam

• Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam 
tại nước ngoài

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ, BẢO TRỢ: ĐƠN VỊ BẢO TRỢ THÔNG TIN:

• Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)
• Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội (H1) 
• Truyền hình TTX Việt Nam 
• Kênh phát thanh Joy FM 
• Trung tâm thông tin CN & TM
• Thời báo Kinh tế Việt Nam
• Báo Đầu tư
• Báo Sức khỏe & Đời sống
• Báo Nông nghiệp Việt Nam
• Tạp chí Sức khỏe Gia đình
• Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
• Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH SỮA 
VÀ SẢN PHẨM SỮA LẦN THỨ 3 TẠI VIỆT NAM

31/05 – 04/06/2022
Khai mạc: 14:00 – 15:30 thứ ba ngày 31/5/2022
Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội



Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Hiệp hội Sữa Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc 
tế tham gia Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa tại Việt Nam – VIETNAM DAIRY 2022 do 
Hiệp hội Sữa Việt Nam chủ trì và phối hợp với Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt 
Nam – VIETFAIR tổ chức từ ngày 31 tháng 05 đến ngày 04 tháng 06 năm 2022 tại Cung Văn hóa 
Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 

Qua hai kỳ tổ chức, Triển lãm VIETNAM DAIRY đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, 
chế biến, kinh doanh sữa và sản phẩm sữa trong nước và quốc tế, đông đảo người tiêu dùng 
trong cả nước đến tham quan; nhiều hợp đồng thương mại được ký kết, nhiều cơ hội đầu tư, hợp 
tác được mở ra cho ngành sữa Việt Nam.  

Triển lãm này là bức tranh tổng thể của ngành Sữa Việt Nam với nhiều chuyển biến tích cực 
trong thời gian qua. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp 
ngành Sữa cho nền kinh tế và cộng đồng là phương châm hướng tới của Hiệp hội Sữa Việt Nam.

Vừa qua, Thế giới và Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid -19, ngành 
sữa là một trong số ít những ngành được đánh giá vẫn đạt các mục tiêu tăng trưởng của năm. 
Điều này thể hiện sự phát triển bền vững, mang tính chiến lược của các doanh nghiệp ngành sữa 
tại Việt Nam. 

VIETNAM DAIRY 2022 sẽ là nơi trưng bày và giới thiệu sản phẩm sữa, nguyên liệu, phụ gia sử 
dụng trong ngành sữa, công nghệ dây chuyền và bao bì phụ kiện trong chế biến sữa, giống bò 
sữa, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi dùng cho bò sữa, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của sữa 
và sản phẩm sữa, công nghệ xử lí môi trường v..v…

Trong bối cảnh tập trung phát triển kinh tế sau đại dịch Covid -19, Hiệp hội Sữa Việt Nam tin 
tưởng rằng Triển lãm VIETNAM DAIRY 2022 sẽ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, kịp 
thời, giúp tăng cường hợp tác đầu tư, đóng góp vào công cuộc phục hồi kinh tế của Việt Nam 
và thế giới. 

Hiệp hội Sữa Việt Nam chúc các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia Triển 
lãm  thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 

Chúc Triển lãm thành công!

THƯ CHÀO MỪNG
Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa tại Việt Nam 

VIETNAM DAIRY 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIAI ĐOẠN 2010-2021
TỔNG DOANH THU NGÀNH SỮA VIỆT NAM

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH THAM QUAN 

CÁC KHU TRƯNG BÀY

• Lễ kỷ niệm “Ngày Sữa Thế giới” 
• Hội thảo 1: Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về các sản
  phẩm sữa chế biến  
  Chủ trì: Bộ CT, Hiệp hội Sữa Việt Nam
• Hội thảo 2: Vai trò của sữa với dinh dưỡng học đường 
  Chủ trì: Hiệp hội Sữa Việt Nam, Viện dinh
  dưỡng quốc gia
• Hội thảo 3: Sử dụng các công nghệ cao nhằm tăng
   hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa 
  Chủ trì: Cục Chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi
  Gia súc lớn Việt Nam

• Các đơn vị tài trợ, khu gian hàng trang trí đặc biệt;
• Sữa và các sản phẩm sữa: 
  Sữa và các sản phẩm sữa chế biến tại Việt Nam
  Sữa và các sản phẩm sữa nhập khẩu 
• Sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y;
• Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong ngành sữa;
• Các doanh nghiệp kinh doanh giống bò sữa: 
  Bò sữa giống tốt
  Các mô hình chăn nuôi bò bền vững,
  Kiến thức, kỹ năng chăn nuôi bò sữa

• Doanh nghiệp, doanh nhân, giới chuyên môn, hiệp hội 
ngành hàng liên quan Việt Nam và quốc tế

• Khách tham quan là các tổ chức, đơn vị, cá nhân, các 
đoàn khách nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu và đầu 
tư kinh doanh.

• Các doanh nghiệp phân phối ngành hàng.
• Các đoàn của Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.
• Người tiêu dùng trong cả nước

• Công nghệ, dây chuyền chế biến và bao bì phụ kiện 
trong chế biến sữa;

• Chuyển giao công nghệ xử lý môi trường;
• Các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

ATTP
• Các khu gian hàng quốc tế;
• Khu dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, sử 

dụng và bình chọn,...
• Khu trưng bày tài chính – ngân hàng  – dịch vụ tư vấn –du 

lịch –vận tải

HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

VIETNAM DAIRY là sự kiện định kỳ của Ngành Sữa Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh sữa tại Việt Nam giao lưu trao đổi công nghệ kỹ thuật hướng tới sự phát triển bền vững của 
ngành Sữa.  
Đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid 19, Triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng và kịp thời để 
các doanh nghiệp tiếp xúc, tìm hiểu, định hướng cho sản xuất kinh doanh. 
Người tiêu dùng được cập nhật các kiến thức, kỹ năng sử dụng sữa và sản phẩm sữa, từ đó lựa chọn được 
những sản phẩm sữa tốt nhất cho người thân và gia đình.

• Chương trình giao thương B2B giữa doanh nghiệp
   Việt Nam và doanh nghiệp Quốc tế.
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18m2

CÁC LĨNH VỰC TRƯNG BÀY CHÍNH
• Sữa và sản phẩm sữa
• Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong ngành sữa
• Công nghệ, dây chuyền chế biến và bao bì phụ kiện 

trong chế biến sữa
• Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y
• Giống bò sữa
• Công nghệ xử lý môi trường
• Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ATTP
• Tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, sử dụng và 

bình chọn.
• Tài chính- ngân hàng, du lịch - dịch vụ đồng hành 

cùng ngành Sữa.

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2
• Vách ngăn, Bảng tên đơn vị trưng bày, 01 bàn 

thông tin, 02 ghế gập, 02 đèn neon 40W, 01 
nguồn điện 5A - 220V, 01 sọt rác, thảm trải sàn

CHI PHÍ GIAN HÀNG
• Gian hàng tiêu chuẩn: 320 USD/m2 ( tối thiểu 9m2)

• Đất trống trong nhà: 280 USD/m2 (tối thiểu 18m2) 

• Đất trống ngoài trời: 100 USD/m2

Khai mạc:
14:00 – 15:30 ngày thứ ba ngày 31/5/2022 

Mở cửa:
31/05/2022: 14:00 – 17:00
01 – 03/06: 09:00 – 17:00
04/06/2022: 09:00 – 12:00

Địa điểm: 
Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Quy mô:
250 gian hàng/150 đơn vị
đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ

Lượng khách tham quan dự kiến:
10.000 khách trong nước và Quốc tế 

Gửi bản sao đăng ký tham dự, ký kết hợp đồng, 
chậm nhất 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
chuyển 50% tiền đặt cọc phí tham dự bằng tiền 
mặt hoặc chuyển khoản tới ban tổ chức, việc 
tham dự chính thức có hiệu lực. Số tiền còn lại 
được thanh toán nốt trước khai mạc.
Triển lãm 45 ngày.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
HIỆP HỘI SỮA VIỆT NAM - VDA
Địa chỉ: P. 808, Tòa nhà Sacombank, 205 Giảng Võ,  Hà Nội
Điện thoại/ Fax: 0243. 2336079  
Email: info@vda.org.vn  |  Hotline:  0915 247 896

CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VÀ QUẢNG CÁO VIỆT NAM- VIETFAIR
Địa chỉ: Tòa nhà Báo Biên phòng, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
VPGD: Tầng 3, Số 7 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại/ Fax: 0243.936 5566 – 0243. 936 5568 
Email: dangtrang@vietfair.vn  |  Hotline: 0966 702 190

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN
TRIỂN LÃM

www.vda.org.vn www.vietfair.vn www.vietnamdairy.vn



Triển lãm quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa tại Việt Nam 
Vietnam Int’l milk & dairy products exhibition – VDE 

31/05 – 04/06/2022
Cung Văn Hóa Hữu Nghị , 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Thông tin Công ty
Tên Công ty :.............................................................................................................................................................. 
Địa chỉ :..............................................................................................................................................................
Điện thoại :.................................................................Fax: .....................................................................................
Website :.................................................................Email: ..................................................................................
Đại diện ký hợp đồng:...................................................Chức vụ:………………………………….........................…..
Sản phẩm Trưng bày:..................................................................................................................................................
 
Chúng tôi đăng ký: 
1. Thuê diện tích trưng bày: 
a. Gian hàng tiêu chuẩn 9m2: (3m x 3m) gồm vách ngăn cao 2,5m, thảm trải sàn, ổ cắm điện 220V/5A, 
tên Công ty (tiếng việt), 01 bàn, 2 ghế, đèn huỳnh quang 40W, sọt rác.
 Gian hàng tiêu chuẩn:   2880 USD  x …… Gian    = ……………………………...USD
b. Đất trống (tối thiểu 18 m2): Đơn vị Triển lãm tự thiết kế giàn dựng gian hàng, tiền quản lý, thảm trải 
và điện sử dụng không nằm trong chi phí thuê đất trống.
 Gian đất trống trong nhà: 280 USD x …... m2   = …………………......................USD
 Gian đất trống ngoài trời: 100 USD x …... m2   = ……………………………. ......USD
c. Gian hàng tiêu chuẩn trực tuyến 9m2: (3m x 3m) gồm vách ngăn cao 2.5m, thảm trải sàn, ổ cắm điện 
220/5A, tên Công ty, 01 bàn, 2 ghế, đèn huỳnh quang 40W, sọt rác, 1 màn hình LCD 40inch, 1 laptop để 
sử dụng ứng dụng kết nối trực tuyến, 1 tai nghe, 1 nhân viên phiên dịch tại gian hàng. 
 Gian hàng tiêu chuẩn trực tuyến: 3300 USD x … Gian = ……………..USD
d. Gian hàng trực tuyến nâng cao: cung cấp dịch vụ trọn gói theo yêu cầu của khách hàng. 
 2. Quảng cáo trên catalogue:   Giá đăng quảng cáo trên không bao gồm chi phí thiết kế
 Trang bìa màu: 2, 3, 4: 1200 USD  x .......................... trang  =  .......................... USD
 Trang ruột màu: 700  USD   x .......................... trang  =  .......................... USD 
 Trang ruột đen trắng: 500  USD   x .......................... trang  =  .......................... USD
3.Yêu cầu khác :……………………………………………………………………………………......................................
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày đăng ký tham dự Triển lãm, đơn vị tham dự phải ký hợp đồng và nộp 50% 
giá trị hợp đồng, 50% còn lại được thanh toán nốt trước khai mạc triển lãm 45 ngày, thanh toán bằng tiền 
mặt hoặc chuyển khoản. Nếu vì lý do khách quan không tham gia Triển lãm được thì đơn vị tham dự phải 
thông báo bằng văn bản cho Ban tổ chức chậm nhất 45 ngày trước khai mạc và được hoàn trả lại 50% 
giá trị hợp đồng đã nộp. 
Mọi chi tiết xin liên hệ : 
CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM & QUẢNG CÁO VIỆT NAM – VIETFAIR
Địa chỉ: Tòa nhà Báo Biên phòng, 40A Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
VPGD: Tầng 3, Số 7 Trần Phú, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tài khoản VND : 002100105032 – NH TMCP Ngoại thương CN Hà Nội, 11B Cát Linh, Hà Nội

Ngày….tháng ….năm ….......
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký & đóng dấu) 
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SƠ ĐỒ GIAN HÀNG


