
  

 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN

KẾT NỐI MIỄN PHÍ - HIỆU QUẢ NHƯ Ý09, 10 tháng 12 năm 2020 TRÊN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀN QUỐC

Đơn vị tổ chức:

Miễn phí - hỗ trợ phiên dịch - Khung giờ linh hoạt

Mở rộng đối tác trong chuỗi cung ứng

Tư vấn phương thức vận chuyển tối ưu

Lợi ích tài chính tối đa / Tiết kiệm chi phí vận hành

Đặt hàng theo yêu cầu

Hình thức trực tuyến - không chịu ảnh hưởng của bất cứ tác động nào

Kết nối trực tiếp tận gốc nhà Sản Xuất



        
 

* Đăng ký tham gia miễn phí đơn giản và nhanh gọn qua link trực tuyến:
* Số lượng đăng ký giới hạn 
* Hạn đăng ký tham dự: trước 17h ngày 8/12/2020.

* HOTLINE TƯ VẤN: Ms. Đào Hà - 0912 000 406 - email: daoha@vinexad.com.vn

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Thời gian: 09, 10 tháng 12 năm 2020 
Hình thức: GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN 1:1 QUA ỨNG DỤNG ZOOM 
Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ

 Với mong muốn mang nhiều sản phẩm công nghệ thực phẩm hiện đại, chất lượng cao, đa dạng, tạo môi 
trường giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Công ty VINEXAD tổ chức “Chương trình 
Giao thương trực tuyến Ngành Công nghệ thực phẩm Hàn Quốc”, cụ thể:

Sự kiện dành riêng cho các NHÀ PHÂN PHỐI/ ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI hiện 
đang kinh doanh trong lĩnh vực CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

    Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, các Hiệp hội và Công ty Vinexad hỗ trợ tìm kiếm các nhà cung 
cấp uy tín dựa trên nhu cầu nhập khẩu thiết thực từ phía doanh nghiệp Việt Nam; sắp xếp lịch trình giao thương 
chi tiết; hỗ trợ phiên dịch Hàn - Việt; thiết lập phòng họp trực tuyến và các vấn đề kỹ thuật liên quan khác.  
 Ban Tổ Chức trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình để kết nối trực tiếp 
với các nhà sản xuất và cung cấp quốc tế, cùng trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt xu hướng thị trường và tìm kiếm 
cơ hội kinh doanh mới.

Danh sách tham khảo các nhà sản xuất được xếp theo thứ tự bên dưới: 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp!

https://forms.gle/vgwJ9UnBa8svEb1C7



TT HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨMTT    

* ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ ĐƠN GIẢN VÀ NHANH GỌN qua link trực tuyến: 

DANH SÁCH CÁC NHÀ SẢN XUẤT THAM GIA GIAO THƯƠNG ONLINE

01

AVC CO. LTD.
Chuyên sản xuất và cung cấp các loại máy rung như: màn hình 
rung, màn hình xoắn, máy cấp liệu rung, thang máy xoắn ốc, 
băng tải rung và mọi loại máy xử lý bột và chất lỏng liên quan
Vibrating Sieve High Power 600/1500 Type: 3 to 6 times higher 
capacity than our conventional type 
www.anjintech.koreasme.com

03

GLO-LEE VINCI CORP
Màng bọc thực phẩm PVC, bao tay, máy niêm phong
Hand wrapper, PVC Wrap film, Tray sealing machine, 
Vaccum sealing machine
www.glolee.com

04
JS TRADING
Vật liệu gói thực phẩm: màng bọc, găng tay dùng một lần, giấy 
bạc, túi thực phẩm & túi zipper, hộp & nắp đậy thực phẩm
Food wrapping goods: wrap, disposable gloves, foil, food bag & 
zipper bag, food container & lid

05

TRUESEAL CO., LTD.
Máy dán hộp thủ công dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; vận 
hành đơn giản, thiết kế nhỏ gọn, đồng bộ, tốc độ 10-15 BPM mỗi phút, 
dùng cho các trường hợp khó bồi/dán: hình hộp/cốc, vuông, ô van, 
đảm bảo tính ổn định trong quá trình
thực hiện
OSTS1000_ Manual, OSTS3000A_Automatic (Air Cooed), TODS-1000-
CL_Semi Automatic (Cup Sealer)
www.trueseal.co.k

02

SAMWOO INDUSTRY CO.
Máy bào đá, Máy làm mì, Máy thái rau củ
Ice shaver, Noodle machine, Cabbage slicer 
www.samwoodj.co.kr

https://forms.gle/vgwJ9UnBa8svEb1C7

THÔNG TIN SẢN PHẨM & NHÀ SẢN XUẤT HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM



TT HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨMTT    

* ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ ĐƠN GIẢN VÀ NHANH GỌN qua link trực tuyến: 

DANH SÁCH CÁC NHÀ SẢN XUẤT THAM GIA GIAO THƯƠNG ONLINE

06

KYUNGHAN CO., LTD.
Máy tiệt trùng Retort, Thiết bị nấu nướng chân không, cũng như 
hệ thống / nhà máy sản xuất thực phẩm. 
MRE(meal ready to eat). The sterilization is a technique to store 
and distribute the processed food in normal temperature without 
any preservative treatment. 
www.retort.net

07

SNOWFALL GLOBAL CO., LTD.
Máy bào đá, Máy làm mì, Máy thái rau củ
FLAKE ICE MAKER (for Food service, Food processing, 
Food preservation)
www.snowfallglobal.com

08
DODREAM CO., LTD. 
HYSIS (máy lọc nước)
HYSIS (Water Purifier) 
www.dodream.co

10
INDISAIR
Nguyên liệu đóng gói rượu
Wine packaging materials
www.indisair.com

09

IPC CO., LTD.
Mực khắc bản kẽm, keo tách lớp, chất kết dính mực PU, PSA 
(Chất kết dính nhạy áp, chất phủ công nghiệp
Gravure Ink, laminating adhersives, PU ink binders, PSA(Pressure 
Sensitive Adhersives, Industrial coatings 
www.ipc2000.co.kr

https://forms.gle/vgwJ9UnBa8svEb1C7

THÔNG TIN SẢN PHẨM & NHÀ SẢN XUẤT HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM


