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Năm 2021 là một năm có nhiều sự khó khăn
cho mọi ngành. Tuy nhiên, trong thời kì bình
thường mới, cơ hội lại mở ra cho các sản
phẩm dành cho trẻ em, đặc biệt là ở Việt Nam

VÌ SAO CHỌN

VIỆT NAM?
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MỨC THU NHẬP

• Mức thu nhập ngày càng tăng dẫn đến
việc nhu cầu sử dụng các sản phẩm cho
trẻ và trẻ sơ sinh cao cấp ngày càng gia
tăng.
• Số lượng cửa hàng bán sản phẩm
dành cho trẻ em đã tăng gấp đôi sau
năm 2016 (Đặc biệt là các sản phẩm
hữu cơ)
02

THỊ TRƯỜNG
TIỀM NĂNG

• Thị trường sản phẩm dành cho trẻ
em là thị trường tiềm năng.
• Việt Nam được dự báo sẽ có dân
số trong độ tuổi 25 - 34 lớn nhất
(17% tổng dân số), chiếm tỷ lệ kết
hôn và tỷ lệ sinh tích cực lớn nhất
trong 7 năm tới.

03

TRẺ EM CHIẾM
30% DÂN SỐ VIỆT NAM

Dân số trẻ sơ sinh và trẻ em (0-14 tuổi)
được dự đoán là 30% dân số Việt Nam.
Việt Nam hiện có 95 triệu người; trẻ sơ
sinh và trẻ em chiếm 23 triệu người
trong số đó.

SẢN PHẨM
AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG
ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HƠN
Kể từ năm 2013, mức sống đã được cải thiện và người dân được tiếp
cận với nhiều thông tin hơn. Do đó, phụ huynh Việt Nam có xu hướng
mua các sản phẩm cao cấp, chất lượng tốt hơn cho con mình.
Hiện nay, nhiều người Việt Nam ưa chuộng các sản phẩm cao cấp do
thu nhập và mức sống ngày càng được cải thiện. Thị trường cũng xuất
hiện đa dạng các nhãn hàng, tạo điều kiện cho việc so sánh và lựa
chọn sản phẩm. Các bậc phụ huynh sẵn sàng chi mức giá cao hơn cho
những sản phẩm nước ngoài chất lượng.
Với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dành cho trẻ em,
các thương hiệu nước ngoài như Johnson & Johnson, Pigeon, Cetaphil,
Nivea đã và đang gia nhập thị trường Việt Nam tiềm năng này.
Theo Bộ Công Thương Việt Nam, 70% thị trường sữa trẻ em Việt Nam
là các sản phẩm của nước ngoài

Ảnh: Vietbaby HCM 2019

Năm 2021
có gì mới?

Vào năm 2021, vì đại dịch,
chúng tôi đã tìm ra một cách
mới để kết nối kinh doanh:
Biz-matching.
Với các sự kiện thành công của
mình, vào năm 2022, chúng tôi
sẽ tìm cách kết hợp lợi ích của
các sự kiện ngoại tuyến và trực
tuyến để mang đến cho khách
hàng nhiều điều mới mẻ hơn để
tận hưởng.
Follow Us On Facebook:

https://www.facebook.com/vietbabyfair
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TỔNG QUAN

TÊN TRIỂN LÃM

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN
PHẨM & DỊCH VỤ CHO MẸ
BẦU, MẸ VÀ TRẺ EM
VIETBABY HOCHIMINH 2022
ĐỊA ĐIỂM

TÊN TRIỂN LÃM

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN
PHẨM & DỊCH VỤ CHO MẸ
BẦU, MẸ VÀ TRẺ EM
VIETBABY HANOI 2022
ĐỊA ĐIỂM

TRUNG TÂM TRIỄN LÃM &
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ SÀI GÒN
SECC - 799 NGUYỄN VĂN LINH
QUẬN 7, TPHCM

TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN
LÃM QUỐC TẾ
I.C.E - 91 TRẦN HƯNG ĐẠO
QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

02-05 THÁNG 6 2022

22-24 THÁNG 9 2022

THỜI GIAN

THỜI GIAN

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH THAM DỰ
Tôi vô cùng ngạc nhiên, không chỉ bản thân tôi, tất cả mọi người trong công ty chúng
tôi đều không ngờ rằng chương trình sẽ đông đúc trong suốt ba ngày. Khách tham quan
rất nhiệt tình. Bản thân tôi và toàn thể công ty chúng tôi rất vui với không khí ở đây.
thông qua hội chợ này chúng tôi đã tiếp cận được nhiều khách hàng cá nhân. Đồng thời,
nhiều nhà phân phối đã tiếp cận chúng tôi tại triển lãm.

Chị BONITABEBE
Đây là năm thứ ba chúng tôi tham gia Hội chợ VIETBABY. Chúng tôi rất ngạc nhiên,
chương trình có lượng khách tham quan khá đông, thậm chí khi đại dịch Covid-19 vẫn
đang diễn ra. Chúng tôi luôn có kế hoạch tham gia VIETBABY hàng năm. Và trong năm
tới, chúng tôi nghĩ không chỉ tham gia TP.HCM mà cả Hà Nội.

Anh POLESIE
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SẢN PHẨM TRIỂN LÃM

SẢN PHẨM CHO
TRẺ EM

Sản phẩm cho mẹ
bầu: Sản phẩm
chăm sóc mẹ, chăm
sóc da, dinh dưỡng
Sản phẩm tiền sản:
trang phục ngủ,
sách học làm mẹ
Sản phẩm chăm sóc
bé: Giường nôi,
chăm sóc da, vật
dụng nhà cửa, thực
phẩm chức năng
Sản phẩm an toàn:
Xe nôi, ghế trẻ em,
thanh chắn an toàn
Dịch vụ bên ngoài:
Dv sau sinh, studio,
dv giữ trẻ

SẢN PHẨM CHO
TRẺ SƠ SINH

Thực phẩm: Thức ăn
đóng gói, snack
Đồ nội thất: trang
trí cho phòng ngủ
của bé, thảm trải
sàn, nội thất
Đồ chơi: Đồ chơi trẻ
em, trò chơi phát
triển trí tuệ, Đồ chơi
công nghệ (0-12
tuổi)
Đồ dùng trong nhà:
Máy lọc không khí,
máy rửa chén, máy
hút bụi
Vật dụng an toàn:
Tấm chắn bảo vệ

SẢN PHẨM
GIÁO DỤC

Chương trình học:
Ngoại ngữ, Hội họa,
Âm nhạc, trung tâm
Toán học
Ấn phẩm sách: Sách
theo bộ, sách ảnh,
sách theo tập
Vật dụng chăm sóc
bé: Giường, chăm
sóc da, thức ăn cho
trẻ nhỏ, thực phẩm
chức năng
Hội họa, Âm nhạc
và thể thao: Các lớp
học kĩ năng
Cung cấp vật liệu
giáo dục: Cơ sở vật
chất mầm non

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CHO MẸ BẦU, MẸ VÀ TRẺ EM 2020

70

DOANH NGHIỆP

123

GIAN HÀNG

193

BUỔI HỌP
TRỰC TUYẾN

12,859
KHÁCH
VIẾNG THĂM

88,5%
THAM GIA
NĂM SAU

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA
HẠN CHÓT
ĐĂNG KÝ

ĐẶT CỌC

THANH TOÁN
PHẦN TỒN

50% giá gian hàng

Đăng ký sớm
đến ngày 28/2/2022
Đăng ký thường
đến ngày 30/4/2022

KHAI MẠC TRIỂN
LÃM QUỐC TẾ
SẢN PHẨM &
DỊCH VỤ CHO
MẸ BẦU, MẸ VÀ
TRẺ EM

Thanh toán 50%
còn lại và gửi hồ sơ
theo yêu cầu, chi phí
phát sinh và cơ sở vật
chất bổ sung

Gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các tài liệu liên quan
đến Triển lãm quốc tế sản phẩm & Dịch vụ cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em
THÔNG TIN COEX

(+82) 2 3453 2117
Fax: (+82) 2 3453 4445

minhkhue@coex.vn

yoomin@segefairs.co.kr

CHI PHÍ GIAN HÀNG

HẠNG MỤC

LOẠI GIAN HÀNG

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
Doanh nghiệp
địa phương
Doanh nghiệp
nước ngoài

THÔNG TIN SEGE FAIRS

(+84) 28 3622 3318 /
(+84) 901 534 565

GIAN ĐẤT TRỐNG

GIAN TIÊU CHUẨN

GIAN CAO CẤP

Đăng ký sớm: 28/02/2022

58,000,000
58,000,000 VND
VND

65,000,000
VND
65,000,000 VND
VND
65.000.000

90,000,000
VND
90,000,000
90.000.000 VND
VND

Đăng ký thường HCMC: tới 30/04/2022
Đăng ký thường Hà Nội: tới 19/08/2022

65,000,000
65,000,000 VND
VND

72,000,000 VND
VND
72.000.000

98,000,000
98.000.000 VND
VND

Đăng ký sớm: 28/02/2022

$
$ 2,700
2,700

$
$ 3,000
3,000

$
$ 4,300
4,300

Đăng ký thường HCMC: tới 30/04/2022
Đăng ký thường Hà Nội: tới 19/08/2022

$
$ 3,000
3,000

$
$ 3,300
3,300
3,100

$
$ 4,600
4,600
4,200

THÔNG TIN
GIAN HÀNG

+ Các đơn đăng ký sớm sẽ được chiết khấu phí tham gia, ưu tiên phân bổ gian hàng và hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi trên các phương tiện
truyền thông, chẳng hạn như bản tin email, thông cáo báo chí, v.v.

GIAN TIÊU CHUẨN

GIAN CAO CẤP

• Loại gian hàng cơ bản được bố trí: 1
bàn thông tin và 1 ghế / Hệ thống đèn
chiếu sáng + điện cơ bản

• Thiết kế Gian hàng cao cấp chuyên biệt
sẽ được cung cấp.
• Các phương tiện bổ sung nên được áp
dụng riêng nếu cần thiết

GIAN ĐẤT TRỐNG
• Chỉ cung cấp không gian triển lãm
• Lắp đặt một gian hàng riêng sau khi
nhận sự chấp thuận của btc
• Các tiện ích và dịch vụ bổ sung có thể
được yêu cầu với một khoản phụ phí

+ Các đơn đăng ký sớm sẽ nhận được chiết khấu phí tham gia, ưu tiên phân bổ gian hàng và nhận được nhiều lợi ích khác nhau
quảng cáo trên phương tiện truyền thông, chẳng hạn như email, bản tin, thông cáo báo chí, v.v.

THÔNG TIN
THANH TOÁN

THỦ TỤC THANH TOÁN:

th

• Sau khi ký hợp đồng, đơn vị tham gia triển lãm chuyển khoản 50% phí gian hàng. Số tiền còn lại sẽ
được thanh toán 1 tháng trước ngày khai mạc triển lãm. • Đối với các tiện ích, các đơn vị triển lãm phải
thanh toán trước ngày 15 tháng 5 năm 2022

THANK YOU

THÔNG TIN
LIÊN LẠC
Địa chỉ tổ chức

Thông tin quản lý dự án

SECC - 799 Nguyễn Văn Linh
Quận 7, TPHCM
I.C.E - 91 Trần Hưng Đạo, Quận
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

+84-901-534-565 (Ms Khue)
http://vietbabyfair.com.vn/en/
minhkhue@coex.vn (Ms Khue)

