Unit 907, 9th Floor, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Viet Nam
Tel. : (84-24) 3771-3719 Website : www.KorCham.net E-mail : tukcci@gmail.com

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2019

Kính gửi :

BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

V/v: Mời tham Gặp gỡ giao thƣơng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc 2019
Chúng tôi vui mừng thông báo cho Quý Doanh Nghiệp rằng Phòng Thương mại và
Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam(MPI)... tổ chức buổi Gặp gỡ giao thương doanh
nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (B2B) tại Hà Nội. Đoàn doanh nghiệp gồm 14 đơn vị tiêu biểu
hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực : Thiết bị y tế, máy công nghiệp siêu âm, xây dựng, đầu
tư xây dựng, thời trang, thời trang phụ nữ, máy quay phim, chụp ảnh, mỹ phẩm, trang sức cao
cấp, phụ kiện trang sức thời trang, dụng cụ cơ khí, máy móc công nghiệp, xử lý nước thải, tư
vấn dịch vụ.v.v. .sẽ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng Anh / Chị tham gia hội nghị này cũng như sẽ trở thành những đối tác
hàng đầu của chúng tôi trong tương lai.
KẾT NỐI GIAO THƢƠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM-HÀN QUỐC 2019
* Thời gian : Thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2019
13:00~17:00 * Gặp gỡ doanh nghiệp 1:1 (Đã bố trí phiên dịch Hàn-Việt)
* Địa điểm : Tầng 2, Phòng Crystal
Khách sạn GRAND PLAZA, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
* Phí tham dự: Miễn Phí
Mọi chi tiết xin liên hệ anh Chu Văn Tú : 0946655779,

tukcci@gmail.com,

Thu Phương : 0914799432, heinaphuong@gmail.com để nhận phiếu đăng ký online.
Xin chân thành cám ơn quý cơ quan đã quan tâm.

Phòng Thƣơng mại & Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam
Trƣởng đại diện

chị Trần

Mẫu Đăng Ký (Miễn Phí)
1. Tên công ty:
2. Người tham dự: 1.

2.
3. Địa chỉ :
4. Di động:
5. E-Mail :
6. Website:
7. Lĩnh vực hoạt động:
8. Thời gian tham dự: *Mời anh chị chọn khung giờ sẽ đến !
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9. Đăng ký gặp doanh nghiệp số:
10. MỤC ĐÍCH GẶP GỠ:
11. Các Cty Hàn Quốc Anh/ Chị muốn gặp:(có thể đánh dấu nhiều hơn một)
Tt

Tên công ty

Lĩnh vực và sản phẩm

Mong muốn và hợp tác

- Chuyên sản xuất thiết bị y tế, trang - Mong muốn gặp gỡ các đơn vị
thiết bị y tế : sản xuất đệm hơi chống nhập khẩu thiết bị y tế và lưu
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YH MEDICAL

thấm, gối chống thấm, bồn tắm bơm thông tại Việt Nam
hơi, máy đo huyết áp, máy phun - Mong muốn gặp gỡ các đơn vị
sương, xe lăn cho người khuyết tật… sản xuất, xuất khẩu thiết bị y tế

MAJOONGMOOL
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dùng trong lĩnh vực y tế

- Gặp gỡ đối tác đầu tư, hợp tác

http://yhmedical.co.kr

kinh doanh

- Xây dựng nhà, biệt thự và căn hộ

Investment &

- Bán đấu giá nhà, bán theo lô biệt thự

Development

cao cấp
- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhà ở
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- Gặp gỡ đối tác về xây dựng, bất
động sản hợp tác về đầu tư tại
Việt Nam
- Gặp gỡ đối tác bất động sản
cho thuê

Seoul Fashion

- Chuyên thiết kế, sản xuất quần áo

- Gặp gỡ các đơn vị nhập khẩu,

Textile Sewing

thời trang:

phân phối quần áo thời trang

Association

quần áo trẻ em, quần áo

phụ nữ, quần áo thể thao, quần áo cho

- Gặp gỡ đơn vị có nhu cầu OEM

đối tượng khách hàng trẻ….

hàng may mặc tại Hàn Quốc

(X)

http://sftsa.or.kr

-

Cung cấp phụ tùng sửa chữa máy

chiếu DIY
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LAMP 119

- Cung cấp thiết bị gia dụng, điện tử,
pin Li-ion máy tính, xe đạp điện
- Cung cấp phụ tùng sửa chữa thay thế
vali du lịch, sản phẩm da

- Gặp gỡ đơn vị có nhu cầu nhập
khẩu, phân phối sản phẩm tại
Việt Nam
- Gặp gỡ đơn vị hợp tác đầu tư

www.lamp119.com
- Cung cấp dụng cụ : cờ lê, máy mài,
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INTERBEAU
(Không sang)

máy cắt

- Gặp gỡ đơn vị nhập khẩu và

- Cung cấp chảo 2 mặt, bếp nướng..

phân phối sản phẩm tại Việt Nam

www.interbeau.com

- Đơn vị thương mại điện tử
JUJU
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COMMUNICATION

- Phát triển phần mềm và quảng cáo,
Marketting
- Cho thuê đồ gia dụng
- Phát triển và phân phối mặt nạ LED

- Gặp gỡ đơn vị phân phối sản
phẩm mặt nạ tại Việt Nam
- Gặp gỡ đối tác hợp tác phát
triển, đầu tư lĩnh vực tại Việt Nam

- Chuyên thiết kế, sản xuất các loại
máy công nghiệp siêu âm: máy cắt
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SSSONIC

siêu âm, máy may siêu âm, máy phun

(Samsung

siêu âm, máy kiểm tra rò rỉ, máy kiểm

Ulltrasonic )

tra áp suất dưới nước, máy kiểm tra
bức xạ, máy hút bụi siêu âm, thiết bị

- Gặp gỡ các đơn vị nhập khẩu,
phân phối các loại máy móc siêu
âm tại Việt Nam

làm sạch siêu âm độc quyền, máy hàn
tần số cao, máy tiệt trùng siêu âm….
- Chuyên sản xuất các thiết bị quay
phim, máy ảnh chuyên nghiệp : PTZ
camera, POV camera, bộ điều khiển - Gặp gỡ đơn vị nhập khẩu, phân
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YNM Systems

bàn phím và phụ kiện liên quan

phối các thiết bị quay phim, chụp

- Công nghệ tiên tiến 4K, Full HD, đa ảnh…
đầu ra bao gồm Camera IP, NDI

- Gặp gỡ đơn vị có nhu cầu gia

- Chuyên nhận gia công OEM/ ODM công thiết bị video, camera
các thiết bị video, camera…
www.ynminc.com
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GOCHEN

ROSHA Corp

- Xây dựng và buôn bán, cho thuê các

- Gặp gỡ các đơn vị xây dựng,

thiết bị xây dựng hạng nặng

các đơn vị có nhu cầu sử dụng

- Sản xuất vật liệu xây dựng, tiếp thị

thiết bị xây dựng hạng nặng, vật

xây dựng

liệu xây dựng

- Kỹ thuật, công nghệ cấp nước và xử

- Gặp gỡ các đơn vị cấp nước,

lý nước thải

xử lý nước thải

- Thiết kế, sản xuất và phân phối

- Gặp gỡ các đơn vị nhập khẩu,

thương hiệu thời trang phụ nữ : cung

phân phối thời trang phụ nữ tại

cấp cho LG homeshopping, xuất ra thị

Việt Nam

trường nước ngoài (Nhật, Nga….)

www.rosha.co.kr
- Dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư
Sunyoung Group

vấn tiếp cận thị trường Hàn Quốc

(Sunyoung Creative - Dịch vụ pháp lý kinh doanh (sở hữu
11

Co. & Sunyoung
Partners Co.)

trí tuệ, bằng sáng chế, nhãn hiệu…)
- Dịch vụ kiểm tra, cấp chứng chỉ bắt
buộc của Hàn Quốc

- Gặp gỡ đơn vị có nhu cầu thâm
nhập thị trường Hàn Quốc
- Gặp gỡ đơn vị có nhu cầu hợp
tác triển khai kinh doanh

http://www.sycreative.co.kr
Victoria Sun
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Internatinal

- Sản xuất và phân phối các dòng mỹ

- Gặp gỡ các đơn vị nhập khẩu,

phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm trang

phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam

điểm, mỹ phẩm chức năng điều trị…

- Gặp gỡ các đơn vị Spa, đơn vị

www.victoriasun.net

sử dụng nhiều mỹ phẩm làm đẹp.
- Gặp gỡ đơn vị quan tâm nhâp

VANICH Wedding
13

Group

- Sản xuất và phân phối trang sức cao

khẩu hàng trang sức, kinh doanh

cấp : đồ trang sức bằng vàng, đá quý,

nhượng quyền thương hiệu với

kim cương, ngọc trai…

VANICH

- Nhượng quyền thương hiệu trang

- Đơn vị hợp tác kinh doanh phát

sức tại các địa phương tại Hàn Quốc

triển thị trường nhượng quyền

www.vanich.co.kr

thương hiệu tại Việt Nam (Công
ty Hàn Quốc cấp hàng)
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KOKIRIBOB

- Sản xuất và phân phối các loại phụ

- Gặp gỡ các đơn vị có nhu cầu

kiện thời trang cho phụ nữ (các

nhập khẩu, phân phối sản phẩm

thương hiệu) chất lượng cao : băng dô

phụ kiện trang sức tại Việt Nam

làm đẹp, phụ kiện trang sức (khuyên

- Gặp gỡ các đơn vị có nhu cầu

tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân…)

thuê gia công các loại phụ kiện

http://kokiribob.com

thời trang

- Cung cấp dịch vụ và giải pháp về
CNTT tổng thể: tích hợp, bảo trì hệ
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Innotree Co.,
Ltd.

thống, dịch vụ tư vấn về thương mại

- Gặp gỡ các doanh nghiệp tìm

điện tử, phân phối, tài chính, dịch vụ

kiếm giải pháp phần mềm hoặc

trực tuyến..)

hệ thống CNTT cho nhu cầu kinh

- Cung cấp các giải pháp phần mềm

doanh của mình.

như tích hợp dữ liệu, bigdata,

- Các đơn vị phát triển thị trường

blockchain,.. cho các doanh nghiệp

nhượng quyền thương hiệu, hợp

toàn cầu hàng đầu Hàn Quốc

tác phân phối dịch vụ.

(Samsung, LG, SK, Lotte, Hyundai..)
www.innotree.com

