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VIETNAM FOODTECH 2021 

 

 

Data: 04 – 06 novembre 2021 

Luogo: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) - 799 Nguyen Van Linh, Distretto 7, Ho Chi Minh. 

Stand previsti: 600 stand 

Prodotti in esposizione: frutta e verdura, prodotti ittici, bevande, tè e caffè, ingredienti alimentari, alimento 

derivante dal latte, cibo in scatola, integratori alimenti e macchinari per alimenti  

VIETNAM FOODTECH è considerato uno degli eventi più importanti dell'industria alimentare 

vietnamita con la partecipazione dei diversi produttori e commercianti. È prevista l’organizzazione 

del seminario "Promozione degli investimenti nel campo dell'industria di trasformazione alimentare" 

alla quale dovrebbero partecipare più di 150 imprese e investitori stranieri. Durante il seminario, le 

imprese vietnamite avranno l'opportunità di discutere direttamente con le imprese straniere per una 

possibile cooperazione nel campo degli investimenti e per il trasferimento tecnologico. 

L'area espositiva dedicata alle tecnologie di trasformazione alimentare (Vietnam Foodtech) sarà il 

punto focale della fiera. Lo scopo è quello di presentare le tecnologie moderne per la produzione e 

lavorazione in campo alimentare in quanto potrebbero contribuire a dare un valore aggiunto ai 

prodotti a prezzi più competitivi.  Ufficialmente al Vietnam Foodtech parteciperanno imprese di 

tecnologia di trasformazione alimentare di paesi leader nel mondo come Italia, Svizzera, Paesi Bassi, 

Giappone, Corea. La fiera è un canale di accesso efficace alle imprese di trasformazione alimentare 

vietnamita nel contesto del mercato alimentare molto esigente nel mondo.  

Fonte: Tradepro 
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Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2021 

Thời gian: 04/11 đến 06/11/2021 

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: ~600 gian hàng. 

Ngành hàng trưng bày: Rau quả; Thủy hải sản; Đồ uống; Trà và cà phê; Nguyên liệu thực phẩm; Thực phẩm 

chế biến: bánh kẹo các loại, sữa, các sản phẩm từ sữa, thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn, thực phẩm bổ 

sung; Thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm.. 

 

VIETNAM FOODTECH là được xem là sự kiện toàn diện nhất của ngành công nghiệp thực phẩm Việt 

Nam, sự kiện đã tích cực đồng hành thường niên cùng các nhà sản xuất và kinh doanh trong nước, 

các đơn vị quốc tế uy tín, các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, 

đồ uống và công nghệ chế biến.  

Trong thời gian diễn ra Triển lãm sẽ diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động, mang tới cho doanh nghiệp 

và khách tham quan những giá trị hữu ích nhất khi tham dự: 

Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm” dự kiến sẽ quy tụ hơn 150 

doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài đến tham gia và trao đổi. Tại phiên giao thương của Hội 

thảo, các đơn vị Viêt Nam sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với các đơn vị nước ngoài để trao đổi về khả 

năng hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ.  

Khu Triển lãm công nghệ chế biến thực phẩm (Vietnam Foodtech) sẽ là một trong những nội dung 

tiêu điểm tại Triển lãm, nhằm giới thiệu về các công nghệ, máy móc hiện đại, phục vụ sản xuất, chế 

biến các sản phẩm thực phẩm có chất lượng giá trị gia tăng cao và giá cả cạnh tranh, hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh nền kinh tế đất nước hội nhập sâu sắc vào nền 

kinh tế toàn cầu. Vietnam Foodtech 2020 quy tụ nhiều công ty công nghệ chế biến thực phẩm đến từ 

các quốc gia hàng đầu trên thế giới như Italia, Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc..., Triển lãm là 

kênh tiếp cận hiệu quả của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam với nền sản xuất cạnh tranh 

và thị trường thực phẩm đòi hỏi cao của thế giới. 

Nguồn: TradePro 
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