
• “Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I” (Overseas Vietnamese Economic Forum – OVECOF), là 
nơi diễn ra các hoạt động triển lãm sản phẩm, xúc tiến thương mại, trao đổi công nghệ nhằm 
tăng cường giao thương, trao đổi, kết nối và hình thành mạng lưới giữa doanh nghiệp Việt ở 
trong nước với các doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp kiều bào tại khắp các châu lục. 

• Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Hiệp hội Doanh 
nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK). 

• Đơn vị bảo trợ: Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

• Tham dự triển lãm có các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài và các 
doanh nghiệp Hàn Quốc từ các lĩnh vực như Nông nghiệp, Du lịch, Dịch vụ, Công nghệ cao, 
Xuất nhập khẩu, Tài chính…Cùng với chương trình xúc tiến thương mại và các buổi tọa đàm 
kinh tế, OVECOF sẽ đẩy mạnh giao thương, hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam-
Hàn Quốc và các nước. 

Thời gian Nội dung 

06/06/2019 (Thứ 5) Các đại biểu và khách mời đến Hàn Quốc 

07/06/2019 (Thứ 6) Nội dung 1 Nội dung 2 

9:00 – 10:30 Khai mạc sự kiện 

TRIỂN LÃM  

GIAN HÀNG 

10:30 Bắt đầu chương trình triển lãm 

14:00 – 17:00 Kết nối thương mại  

(Business Matching) 

18:30 – 21:30 Gala dinner 

08/06/2019 (Thứ 7) Nội dung 1 Nội dung 2 

9:00 – 12:00 Tọa đàm kinh tế:  

Nông nghiệp công nghệ cao / Công nghệ 4.0 /  

Thương mại, Du lịch, Dịch vụ. TRIỂN LÃM  

GIAN HÀNG 13:30 – 15:00 Tọa đàm kinh tế:  

Phiên tổng thể. 

15:30 – 17:00 Ký kết MOU và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc 

18:30 – 22:00 Bế mạc sự kiện 

09/06/2019 (Chủ nhật) Các đại biểu và khách mời về nước 

BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

Ministry of Foreign Affairs 

(Cơ quan bảo trợ) 
HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI  

Business Association Of Overseas Vietnamese (BAOOV) 

(Đồng tổ chức) 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC 

재 한  베 트 남  기 업  협 회  

(Đồng tổ chức) 

• Quy mô: Dự kiến có trên 100 gian hàng với hơn 300 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp tới từ 
Việt Nam cùng hàng trăm doanh nhân kiều bào, doanh nhân Hàn Quốc sẽ tham dự Diễn đàn và 
hàng nghìn khách tham quan sẽ tới tham dự sự kiện và Triển lãm 

• Triển lãm & Tọa đàm: Trung tâm triển lãm quốc tế SONGDO CONVENSIA. 

• Khách sạn: The Central Park Hotel Songdo. 

1. Giới thiệu 

2. Chương trình 



• Người tham dự: 1,000 USD / người  

• Phí trên bao gồm chi phí ăn, ở, khách sạn 4 ngày 3 đêm từ 6 - 9/6/2019.  

• Chi phí vé máy bay và chi phí làm visa khách tự chi trả. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tư vấn các dịch 
vụ làm visa, đặt vé máy bay. 

  
• Chi phí gian hàng: 2,000 USD / 1 gian hàng kích thước 3m x 3m. Gian hàng được sử dụng từ 

6/6/2019 đến 8/6/2019 (1 ngày dựng gian hàng + 2 ngày triển lãm) 

3. Chi phí tham gia 

Chi tiết gian hàng Số lượng 

Biển hiệu 1 chiếc 

Đèn trần 3 chiếc 

Bàn thông tin 1 chiếc 

Bàn tư vấn 1 chiếc 

Ghế ngồi 2 chiếc 

Thùng rác 1 chiếc 

Ổ cắm 220v 2 chấu 1 chiếc 

• Doanh nghiệp có thể đăng kí thuê thêm gian hàng để mở rộng diện tích triển lãm. 

• Doanh nghiệp có thể đăng kí thuê bổ sung các vật dụng cần thiết khác như: kệ, giá treo,...theo 

catalogue đính kèm. Nếu cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ Ban tổ chức. 

4. Thông tin tài trợ 

• Các doanh nghiệp, tổ chức có thể tài trợ cho chương trình bằng tiền hoặc hiện vật, hoặc bằng 

việc hỗ trợ tổ chức chương trình. Nhà tài trợ có thể tham khảo các gói tài trợ và quyền lợi tương 

ứng như sau: 

Chị. Ngô Thị Ánh Dương (+84-918-699-209 / admin@doanhnhanvietnam.org.vn) 

 

 

Website sự kiện:  www.ovecof.com    Email: info@ovecof.com  

5. Liên hệ đăng ký đại biểu: 

Quyền lợi nhà tài trợ 

Kim cương 

100,000 

USD 

Bạch kim 

80,000 

USD 

Vàng 

50,000 

USD 

Bạc 

20,000 

USD 

Đồng 

10,000 

USD 

Miễn phí trọn gói khách mời tham dự (*) 4 3 2 1 0 

Miễn phí 1 gian hàng triển lãm √ √ √ √ √ 

Được nhận kỷ niệm chương của BTC √ √ √ √ √ 

Logo xuất hiện trên Backdrop của sự kiện √ √ √ √ √ 

Phát biểu tại lễ khai mạc √ √ 

MC nhắc tên nhà tài trợ  √ √ √ √ 

Dựng standee tại sự kiện (NTT chuẩn bị) 10 tấm 8 tấm 5 tấm 2 tấm 1 tấm 

Đăng bài liên quan đến nhà tài trợ trên 

web của diễn đàn, BAOOV và VIBAK 
6 bài 4 bài 3 bài 2 bài 1 bài 

Lên tin truyền hình và báo điện tử √ √ √ 

Phát tài liệu quảng cáo tới người tham dự √ √ √ √ √ 

Hỗ trợ gửi thông tin quảng cáo sản phẩm 

đến thị trường Hàn Quốc 
√ √ √ 

(*) Bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi Việt-Hàn, ăn, ở, đi lại, khách sạn từ ngày 6 - 9/6/2019 
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