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Lĩnh vực trưng bày

Ngày hội Quốc tế Thực phẩm Chức năng &Các sản phẩm làm đẹp, Chăm sóc
sức khỏeViệt Nam - I3F Vietnam 2017
14– 16/ 07/ 2017
Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, số 1 Lữ gia, P.15, Q.11, Tp Hồ Chí Minh
Bộ Y tế
Bộ Khoa học Công nghệ
Cục An toàn Thực phẩm
Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF)
Công ty CP Hội chợ & Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA)
Liên minh các Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Asean (AAHSA)
- Kênh truyền hình HiTV
- Kênh truyền hình INFO TV
- Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe JoyFM
- Tạp chí Thực phẩm Chức năng (Health+)
- Báo Sức khỏe & Đời sống
- Báo Đầu tư
- Tạp chí Tư vấn Tiêu và Dùng
- Tạp chí Tiếp thị và Tiêu Dùng
- Tạp chí Thế giới Điện ảnh
- Tạp chí Làm Đẹp
- Diễn Đàn Doanh Nghiệp
- Thời báo Kinh tế Việt Nam
5,000m2
200
50,000 –80,000
Thực phẩm tăng cường vi chất
Thực phẩm bổ sung
Thực phẩm từ dược thảo: Tảo, Nấm, thảo dược, …
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: cho phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ, người già, …
5. Thực phẩm dùng cho mục đích sức khỏe đặc biệt
6. Thực phẩm dùng cho mục đích y học đặc biệt
7. Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa tươi, sữa bột gầy, sữa dùng cho người ăn
kiêng, sữa cho người già, trẻ em,….
8. Thực phẩm và các sản phẩm làm đẹp: collagen, nhau thai cừu, …
9. Các nguyên liệu tạo nên thực phẩm chức năng,
10. Nước uống tăng cường sức khỏe, nước tăng lực
1.
2.
3.
4.

1

11. Thiết bị chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Các hoạt động chính
của sự kiện

Thành phần khách
thăm quan

Dịch vụ miễn phí

Dịch vụ theo
yêu cầu

Chiến dịch truyền
thông

Liên hệ

1. Triển lãm trưng bày và giới thiệu sản phẩm
2. Họp báo sự kiện
3. Lễ khai mạc và VIP tour
4. Hội thảo “Thực phẩm chức năng và sức khỏe”
5. Trao giải thưởng “ Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng” & Bế mạc
6. Các hoạt động tư vấn sử dụng sản phẩm và khám chữa bệnh miễn phí
-Nhà phân phối
- Đại lý tiêu thụ
- Doanh nghiệp sản xuất
- Doanh nghiệp hoặc cá nhân tư vấn, bán hàng
- Nhà thuốc
- Các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu
- Chuyên gia
- Người tiêu dùng
-Lồng ghép thông tin trong chiến dịch quảng cáo trước, trong và sau triển lãm
- Được giới thiệu công ty và sản phẩm trong cuốn Catalogue của Triển lãm
- Tham dự hội thảo, lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm
- Đảm bảo an ninh và vệ sinh chung trong thời gian Triển lãm
- Giấy mời tham dự Lễ Khai mạc theo quy định
-Thuê thiết bị điện, vật dụng (ngoài tiêu chuẩn có sẵn theo gian hàng)
-Thiết kế & dàn dựng gian hàng (nâng cấp tiêu chuẩn hoặc thiết kế đặc biệt)
-Tổ chức hội thảo và các sự kiện riêng theo yêu cầu của doanh nghiệp
-Liên hệ làm phóng sự, đưa tin bài
-Vận chuyển hàng hóa, làm thủ tục tạm nhập tái xuất
- Phiên dịch, Người mẫu, PG phát tờ rơi
- Trang trí, quảng cáo tại khu Triển lãm
-Quảng cáo thêm trong Catalogue Ngày hội
-Họp báo trước Triển lãm
- Đưa tin thường xuyên trên 30 đầu báo, tạp chí uy tín trong và ngoài nước
- Quảng cáo trên 03 kênh truyền hình và các đài phát thanh lớn
- Quảng cáo trên các trang web điện tử có số lượng người truy cập lớn
- Quảng cáo trên các kênh: SMS, TT thương mại, băng rôn đường phố, …
- Cập nhật thông tin trên website chính thức của Ngày hội
- Gửi newsletter đến các đơn vị mua hàng trong và ngoài nước
- Gửi thư mời trực tiếp đến các khách hàng và khách tham quan tiềm năng.
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