THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
Ngày 2 tháng 9 năm 2021

ILDEX Việt Nam dời ngày tổ chức tới ngày 3-5 tháng 8 năm 2022 tại SECC, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và số ca đang tăng cao tại Việt Nam trong vài tuần qua. Với mối quan ngại
sâu sắc đến sức khỏe của các đơn vị triển lãm và các bên liên quan, ban lãnh đạo của ILDEX đã quyết định dời lịch ILDEX Việt
Nam từ ngày tổ chức ban đầu từ tháng 3 năm 2022 sang Ngày 3-5 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn
(SECC), TP. HCM
Với dân số 98 triệu người, tính đến cuối tháng 7, Việt Nam đã tiêm được 5,3 triệu liều vắc xin. Theo tuyên bố của Bộ Y tế Việt
Nam, Việt Nam có kế hoạch tiêm chủng cho 50% dân số từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm 2021 và đặt mục tiêu 70% dân số được
tiêm chủng vào tháng 3 năm 2022. Bằng cách hoãn sự kiện này đến nửa giữa năm 2022, chúng tôi dự đoán việc di chuyển quốc
tế sẽ dần trở lại bình thường và sự kiện được tổ chức vào thời điểm này sẽ là lý tưởng để đáp ứng nhu cầu thị trường sau
một năm kinh tế khó khăn.
Từ nay đến ngày tổ chức mới vào tháng 8 năm 2022, chúng tôi sẽ tạo ra các nội dung và hoạt động chuyên sâu dưới hình thức
hội thảo trên web trực tuyến, nền tảng kỹ thuật số (online), v.v. để các nhà triển lãm của chúng tôi có thể mở rộng kết nối kinh
doanh và duy trì kết nối với thị trường Việt Nam. Sau phiên bản đầu tiên thành công vào tháng 7 năm 2021, phiên bản mới của
“V-Connect Vietnam Edition” sẽ trở lại vào năm 2022 cùng với sự trở lại của triển lãm vật lý. Nền tảng kỹ thuật số sẽ mang lại
nhiều cơ hội kết hợp kinh doanh và nội dung liên quan đến chăn nuôi cho tất cả các chuyên gia trong ngành trên toàn thế giới.
VNU Asia Pacific, cùng với các đối tác toàn cầu, sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả các đơn vị triển lãm và các bên liên quan về tất cả các
vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị triển lãm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức: www.ildex-vietnam.com hoặc liên hệ với nhóm dự án theo
số +66 2111 6611.

Panadda Kongma
Giám đốc Kinh doanh & Điều hành Nông nghiệp
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-------------------------------------------------- --- Kết thúc thông cáo báo chí ------------------------------------------- ----------------

Lịch sự kiện VIV trên toàn thế giới 2021 - 2023
SỰ KIỆN NĂM 2021
VIV Qingdao
V-Connect Asia Edition
VIV MEA
V-Connect MEA Edition
V-Connect Indonesia Edition

Ngày 15-17 tháng 9
năm 2021
Ngày 22-24 tháng 9
năm 2021
Ngày 23-25 tháng 11
năm 2021
Ngày 23-25 tháng 11
năm 2021
* Ngày 24-25 tháng 11
năm 2021

Qingdao Cosmopolitan Exposition, Qingdao, Trung
Quốc
Digital Event on www.v-connect.net
ADNEC, Abu Dhabi, U.A.E
Digital Event on www.v-connect.net
Digital Event on www.v-connect.net

2022 EVENTS
Meat and Poultry Industry Russia
VIV Europe
V-Connect Europe Edition
ILDEX Vietnam
V-Connect Vietnam Edition
Health & Nutrition Asia
Poultry Africa
ILDEX Indonesia
Aquatica Asia

Ngày 15-17 tháng 3
năm 2022
Ngày 31 tháng 5-2
tháng 6 năm 2022
Ngày 31 tháng 5-2
tháng 6 năm 2022
* Ngày 3-5 tháng 8 năm
2022
* Ngày 3-5 tháng 8 năm
2022
* Ngày 7-9 tháng 9 năm
2022
Ngày 5 - 6 tháng 10
năm 2022
* Ngày 9-11 tháng 11
năm 2022
* Ngày 9-11 tháng 11
năm 2022

Crocus Expo, Moscow, Nga
Jaarbeurs, Utrecht, The Netherlands
Digital Event on www.v-connect.net
Saigon Exhibition and Convention Center (SECC),
Ho Chi Minh City, Việt Nam
Digital Event on www.v-connect.net
IMPACT, Bangkok, Thái Lan
Kigali Convention Centre, Kigali, Rwanda
Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Jakarta, Indonesia
Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Jakarta, Indonesia

2023 EVENTS
VIV Asia
Meat Pro Asia
VIV Turkey

* Ngày 8 - 10 tháng 3
năm 2023
* Ngày 8 - 10 tháng 3
năm 2023
Ngày 08-10 tháng 6
năm 2023

IMPACT, Bangkok, Thái Lan
IMPACT, Bangkok, Thái Lan
Istanbul Expo Center, Istanbul, Thổ Nhĩ Kì

* Ngày mới
Về VNU Asia Pacific
VNU Asia Pacific là công ty thuộc VNU Group. Tại Đông Nam Á, Jaarbeurs đã thành lập Liên doanh với TCC Assets, một tập đoàn
công ty hàng đầu trong khu vực đang phát triển nhanh chóng. Từ trung tâm kinh doanh tại Bangkok, VNU Asia Pacific bao gồm tất
cả các thị trường triển lãm trọng điểm ở Đông Nam Á. VNU Asia Pacific có danh mục đầu tư không ngừng mở rộng với 19 triển
lãm thương mại và định dạng sự kiện trên cả nền tảng trực tuyến và trực tiếp, bao gồm các thương hiệu từ AgriTech , Chăn
nuôi, Đồng hành cùng Động vật, Thực phẩm, Khoa học Đời sống, Công nghệ Sinh học, 5G và IoT và Khả năng ứng phó với thảm
họa các ngành. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.vnuasiapacific.com
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