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VIETNAM INTERNATIONAL FURNITURE & HOME ACCESSORIES FAIR 

2022 

 

Data: Marzo e Settembre 2022 

Luogo: SAIGON EXHIBITION AND CONVENTION CENTER (SECC) – 799 Nguyen Van 

Linh, distretto 7, Ho Chi Minh 

Scala prevista: 2500 stand 

Prodotti in esposizione: Mobili in legno e materiali in legno, prodotti artigianali e prodotti 

per l’arredamento domestico. 

 

VIFA EXPO – Originariamente la mostra VIFA è stata organizzata per la prima volta nel 2008 

con l’obiettivo di diventare la più grande fiera specializzata del Vietnam nella promozione e 

esportazione di mobili di legno, prodotti per l’arredamento domestico e prodotti artigianali. A 

partire dal 2014 la mostra VIFA si è unita alla mostra EXPO, organizzata dal Ministero 

dell’Industria e del Commercio di Ho Chi Minh City, dando vita alla VIFA – EXPO, una fiera 

che punta a dare una spinta allo sviluppo del settore. 
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Grazie allo sviluppo stabile dell’industria dell’arredamento in legno in questi ultimi anni, 

l’obiettivo della mostra VIFA-EXPO è quello di diventare “La fabbrica mondiale di 

produzione dei mobili”. VIFA-EXPO si propone come il punto d’incontro per tutti i produttori 

internazionali di arredamento e, allo stesso tempo, offre anche la possibilità per le aziende 

vietnamite produttrici di mobili di promuovere i propri prodotti nel mercato mondiale.  

Inoltre, sempre nel mese di marzo, si terranno una serie di fiere incentrate sul settore 

dell’arredamento anche in altri paesi membri dell’ASEAN. Nello specifico le fiere saranno in 

Malesia (fiere MIFF & EFE), nelle Filippine (fiera PIFS) e in Indonesia (fiere IFEX & JIFFINA). 

Esse sono un punto di riferimento interessante per attrarre acquirenti e visitatori 

internazionali. 

Fonte: Tradepro 

 

Hội chợ Quốc Tế Đồ Gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam 2022 

Thời gian: 03/2022 - 09/2022 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, 

Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Quy mô dự kiến: ~2500 gian hàng. 

Ngành hàng trưng bày: Nội thất đồ gỗ & vật liệu gỗ, thủ công mỹ nghệ, trang trí nhà cửa, 

dịch vụ hỗ trợ, Sản phẩm gỗ trang trí, Đồ gỗ xuất khẩu,... 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

VIFA EXPO - Bắt đầu từ năm 2008 với tên đầu tiên là VIFA, mục tiêu hội chợ là trở thành 

hội chợ chuyên ngành tốt nhất để quảng bá và xuất khẩu đồ nội thất, sản phẩm trang trí nhà 

cửa và thủ công mỹ nghệ từ Việt Nam. Năm 2014, hợp tác với hội chợ triển lãm (được tổ 

chức bởi Bộ Công nghiệp và Thương mại TP HCM), hai hội chợ đã kết hợp thành một hội 

chợ có tên VIFA-EXPO. Với sự kết hợp này đã tạo điều kiện cho đồ nội thất Việt Nam phát 

triển mạnh mẽ. 

Với sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp đồ gỗ Việt Nam, mục tiêu của ngành là trở 

thành: "Nhà máy sản xuất đồ nội thất cho Thế giới". Do đó, VIFA-EXPO sẽ là điểm gặp gỡ 

của tất cả các nhà sản xuất đồ nội thất quốc tế, đồng thời là bệ phóng cho các nhà sản xuất 

đồ nội thất Việt Nam quảng bá sản phẩm ra Thế giới. 

Nguồn. Tradepro 
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