
 

 

 

 

                                     

 

THƢ MỜI 

Trân trọng kính mời: Ban lãnh đạo doanh nghiệp 

Tham dự: TUẦN LỄ ẨM THỰC HÀN QUỐC – FOOD WEEK KOREA 2018 

từ 28.11 – 1.12.2018 tại Seoul, Hàn Quốc 

 

Food Week Korea 2018 là một trong những sự kiện hàng đầu của Hàn Quốc trong ngành công 

nghiệp Thực phẩm và Đồ uống, được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ 28.11 – 1.12.2018 bởi Công 

ty Triển lãm COEX. COEX cũng là Công ty con thuộc Hiệp hội Thƣơng mại Quốc tế Hàn Quốc, là Đơn 

vị tổ chức triển lãm lớn nhất và dẫn đầu trong ngành công nghiệp triển lãm Hàn Quốc. COEX sở hữu và tổ 

chức hơn 20 chƣơng trình thƣơng mại Quốc tế hàng năm và tổ chức các Hội nghị sự kiện đẳng cấp thế 

giới, cũng như quản lý các Trung tâm thương mại, triển lãm lớn ở Hàn Quốc. 

Food Week Korea 2018 dự kiến thu hút hơn 1,000 công ty đến từ 30 quốc gia với hơn 1,800 gian 

hàng và gần 80,000 khách tham quan. Cùng với các sự kiện diễn ra đồng thời như Food Packaging Fair, 

HMR Fair, Noodle Fair, Bakery Fair, Kitchen Fair, Dessert Show Korea, Kitchen & Dining Show…cùng 

với các Hội nghị chuyên đề và các Cuộc thi đấu, màn trình diễn đặc sắc, sẽ mang tới một giải pháp tổng thể 

trong ngành công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống chỉ tại một điểm. 

Hàn Quốc được công nhận là nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới và đến năm 2019, GDP hàng 

năm của Hàn Quốc sẽ tăng 3,7%.Tham dự Food Week Korea 2018, các đơn vị trưng bày và khách tham 

quan sẽ có cơ hội cập nhật tất cả các công nghệ, xu hướng mới nhất trong ngành Thực phẩm Đồ uống và kết 

nối mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh tới thị trường tiềm năng này. 
 

Với mong muốn kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, tìm kiếm  đối tác 

tiềm năng, cũng như cập nhật các xu hướng công nghệ mới. Đại diện Ban tổ chức Triển lãm tại Việt Nam 

(ITEC) trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia “Chƣơng trình Khách hàng tiềm năng” 

tham dự “TUẦN LỄ ẨM THỰC HÀN QUỐC 2018 - FOOD WEEK KOREA 2018” cùng Đoàn doanh 

nghiệp Việt Nam từ 27/11 – 1/12/2018 tại Seoul, Hàn Quốc. 
 

Các lĩnh vực sản phẩm trƣng bày tại triển lãm Food Week Korea 2018: 

 Thực phẩm và Đồ uống: Đồ uống, Thực phẩm nông nghiệp, Thực phẩm chế biến, Danh mục các sản 

phẩm đặc biệt, Bánh... 

 Máy móc và công nghệ trong chế biến, xử lý thực phẩm, bao bì đóng gói bảo quản thực phẩm... 

 Nguyên liệu dùng trong chế biến, sản xuất, bảo quản thực phẩm & đồ uống 

 Các dịch vụ, thông tin liên quan tới công nghệ thực phẩm/thực phẩm 

 Đồ dùng nhà bếp... 

 

 

 

 Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2018 

FOOD WEEK KOREA 2018 

Từ 28.11 – 1.12.2018 

Trung tâm Triển lãm COEX, Hội trường A – D, Seoul, Hàn Quốc 



 

 

 

                     CHƢƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 

 3 đêm khách sạn 4**** tại Seoul do Ban tổ chức sắp xếp 

 Thƣ mời, Thẻ VIP tham dự Food Week Korea 2018 và các sự kiện diễn ra đồng thời 

 Chƣơng trình tiếp đón riêng dành cho Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 Hỗ trợ kết nối và gặp gỡ giao thương với các nhà cung cấp 

  Hỗ trợ phiên dịch tại triển lãm (tiếng Anh, Nhật, Trung) 

  Ăn trƣa trong 2 ngày tham dự triển lãm và Tiệc tối kết nối doanh nghiệp Networking Dinner  

  Tặng Show Directory (danh bạ các đơn vị tham dự triển lãm) và các chính sách VIP 

 

                     ĐẠI BIỂU THAM DỰ CHƢƠNG TRÌNH CẦN ĐẢM BẢO 

 Đăng ký tham dự Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam cùng ITEC 

 Tham quan Triển lãm trong 2 ngày 28/11, 29/11/2018 

 Tham dự các buổi gặp gỡ kết nối doanh nghiệp do ban tổ chức sắp xếp theo nhu cầu từ Quý công ty 

(tối thiểu 8 cuộc gặp gỡ 1 ngày)  

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng gửi đăng ký cho Ban tổ chức trước ngày 31/10/2018 để kịp hoàn 

thiện các thủ tục liên quan. Chƣơng trình chi tiết và Bản đăng ký được đính kèm với thư mời này.  

 

     Thông tin mới nhất về triển lãm được cập nhật tại website: http://www.koreafoodweek.com/ 

 

     Rất mong nhận được phản hồi tích cực từ phía Quý Doanh nghiệp!  

     Trân trọng! 

T/M Ban Tổ Chức tại Việt Nam  

 

                              

 

 

 

 

    

  

 
 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Công ty Cổ Phần Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc Tế (ITEC) 

Số 6, Ngõ 107, Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: +84 243556 2292 | Fax: +84 243556 2293 | Website: www.itec.com.vn  

 Ms.Lan Hương (Lily) | HP: 0914 936 954 | Email: huong.le@itec.com.vn 
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CHƢƠNG TRÌNH ĐOÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THAM DỰ 

TUẦN LỄ ẨM THỰC HÀN QUỐC – FOOD WEEK KOREA 2018 

Từ ngày 27.11 – 1.12.2018 tại Seoul, Hàn Quốc 

Ngày Nội dung và Lịch trình  

 

Ngày 

27/11/2018 

Thứ Ba 

 

HÀ NỘI (TP.HCM) – SEOUL, HÀN QUỐC 

 Sáng ngày 27/11 Đoàn ra sân bay Quốc tế Nội Bài/Tân Sơn Nhất để làm thủ tục chuyến bay của 

Vietnam Airlines đi Seoul, Hàn Quốc  

 16h30:  Đoàn tới sân bay Incheon và làm thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc 

 Đoàn ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 4**** do Ban tổ chức sắp xếp 

 

Ngày 

28/11/2018 

Thứ Tƣ 

 

SEOUL – THAM DỰ KHAI MẠC FOOD WEEK KOREA 2018 

 07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn  

 09h30: Đoàn tới Trung tâm Triển lãm Coex Seoul dự khai mạc Food Week Korea 2018  

 10h00: Đại diện Ban tổ chức đón tiếp Đoàn Việt Nam  

 10h30 – 17h30: Đoàn gặp gỡ các đối tác trong chương trình Kết nối doanh nghiệp do Ban tổ chức 

sắp xếp dựa theo nhu cầu của từng công ty về các lĩnh vực: 

- Thực phẩm và Đồ uống                                  - Nguyên liệu và dịch vụ 

- Máy móc và công nghệ                                   - Đồ dùng nhà bếp 

  Ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 4**** do Ban tổ chức sắp xếp 

 

Ngày 

29/11/2018 

Thứ Năm 

 

SEOUL – THAM DỰ FOOD WEEK KOREA 2018 

 07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn  

 09h30: Đoàn tiếp tục tới Trung tâm Triển lãm Coex để tham dự Food Week Korea 2018  

 10h30 – 17h30: Đoàn gặp gỡ các đối tác trong chương trình Kết nối doanh nghiệp do Ban tổ chức 

sắp xếp dựa theo nhu cầu của từng doanh nghiệp 

  Tham dự tiệc tối kết nối doanh nghiệp của Ban tổ chức (Networking Dinner) và nghỉ đêm tại khách 

sạn 4**** do Ban tổ chức sắp xếp 

 

       Ngày  

  30/11/2018 

Thứ Sáu 

 

SEOUL – ĐẢO NAMI - PETIT FRANCE – MORNING CALM - SEOUL 

 06h30: Đoàn ăn sáng tại khách sạn 

 Sau khi ăn sáng Đoàn khởi hành đi Đảo Nami và làng Pháp Peptite France với bối cảnh trong các 

bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng 

 12h00: Ăn trưa tại nhà hàng 

 13h30: Đoàn tiếp tục quan những cánh đồng hoa bạt ngàn tại Vƣờn Morning Calm và chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên dọc sông Bukhangang trên đƣờng đạp xe Gangchong 

 Thăm quan trung tâm cung cấp các loại nhân sâm thượng hạng của Hàn Quốc Korea Ginseng 

Center và Korea Cosmetics shop nơi giới thiệu các loại mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc 

 18h30: Đoàn ăn tối tại nhà hàng Seoul và nghỉ đêm tại khách sạn 4**** ở Seoul 

 Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2018 

FOOD WEEK KOREA 2018 

Từ 28.11 – 1.12.2018 

Trung tâm Triển lãm COEX, Hội trường A – D, Seoul, Hàn Quốc 



Ngày  

1/12/2018 

Thứ Bảy  

SEOUL – HÀ NỘI (TP.HCM) 

 07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn sau đó làm thủ tục trả phòng 

 08h00: Đoàn tham quan Tháp Seoul, trải nghiệm làm Kimchi Hàn Quốc và mặc trang phục 

Hanbok truyền thống của Hàn Quốc, tham quan mua sắm tại Seoul 

 Đoàn ăn trưa sau đó ra sân bay Incheon Airport để làm thủ tục về Việt Nam chuyến bay Vietnam 

Airlines lúc 18h05 

 

CHI PHÍ CHO ĐOÀN THAM DỰ: 21,686,000 VNĐ/đại biểu 

(Chi phí trên dành cho Đoàn tối thiểu 15 Đại biểu) 

 
 

Bao gồm:  

- Vé máy bay các chặng; thuế sân bay quốc tế  

- Visa Hàn Quốc, Bảo hiểm toàn cầu  

- Thẻ VIP tham dự Food Week Korea 2018 

- Phương tiện vận chuyển tại nước ngoài  

- Chi phí 01 đêm khách sạn 4**** tại  Seoul 

(02 người/ phòng hoặc 3 người/phòng nếu lẻ khách)  

- Cán bộ dẫn đoàn, Phí thăm quan khảo sát  

- Các bữa ăn và đồ uống theo chương trình 

 

Không bao gồm:  

- Chi tiêu cá nhân: điện thoại, giặt là, mua sắm.  

- Tiền Tip cho HDV và lái xe nước ngoài  

- Chi phí nếu ngủ phòng đơn 

- Hành lý quá cước quy định  

- Các chi phí cá nhân 

 

 

 
Đại diện Ban Tổ Chức Triển lãm tại Việt Nam 

Công ty Cổ Phần Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc Tế (ITEC) 

Số 6, Ngõ 107 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: +8424 3556 2292 | Fax: +8424 3556 2293 | Website: www.itec.com.vn  

Ms.Lan Hương (Lily) | +84 914 936 954 | huong.le@itec.com.vn 

 


