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THƯ MỜI
Kính gửi: Ban lãnh đạo
Quý Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản
Hiệp hội Cá Tra Việt Nam (VINAPA) xin gửi tới Quý Doanh nghiệp lời chúc
sức khỏe và lời chào trân trọng!.
VINAPA và Ban tổ chức Hội chợ Thủy sản Quốc tế Trạm Giang (CIAPE) trân
trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự Hội chợ triển lãm thủy sản quốc tế Trung
Quốc lần VI năm 2019 tại Trạm Giang:
Thời gian: Từ ngày 18/06/2019 đến 20/06/2019
Địa điểm: Trung tâm thể thao Olympic Trạm Giang - tại Khu Pha Đầu, Thành
phố Trạm Giang, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Qua 5 năm kinh nghiệm tổ chức hội chợ, Trạm Giang hứa hẹn là lựa chọn tốt
cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Năm 2018 hội chợ được đánh giá
với quy mô lớn hơn, gian hàng nhiều hơn, thu hút hơn 30.000 người tham dự gồm
người trưng bày, người mua, người tham quan từ hơn 39 quốc gia bao gồm Mỹ, Pháp,
Ecuador, Canada, Nga, Việt Nam, …. Trạm Giang là thành phố lấn biển thuộc tỉnh
Quảng Đông, Trung Quốc gần với Việt Nam và các nước Asean, dự kiến trở thành
trung tâm Thương mại Thủy sản của Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi có Hiệp định
Asean– Trung Quốc năm 2010.
VINAPA tổ chức đoàn Doanh nghiệp Thủy sản tham dự Hội chợ triển trong 02
năm liên tiếp. Hiệp hội đánh giá rất cao về sự hỗ trợ của Ban tổ chức về các gian hàng,
khách sạn,... cũng như sự tiếp đón chu đáo từ Ban tổ chức Hội chợ. Sự hỗ trợ từ Ban tổ
chức đã giúp VINAPA và các Doanh nghiệp có một chuyến công tác thuận lợi và
thành công. Qua đó, Quý Doanh nghiệp đã có nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá
công ty, sản phẩm, trao đổi được nhiều vấn đề, thông tin, chính sách đối với hoạt động
xúc tiến, đặc biệt có những thỏa thuận, ký kết với doanh nghiệp đối tác Trung Quốc
trong thời gian tới.
Tham dự Hội chợ năm 2019, ngoài việc trưng bày, triễn lãm gian hàng, giới
thiệu quảng bá thương hiệu doanh nghiệp. Ban tổ chức còn sắp xếp để doanh nghiệp
Việt Nam, một là cơ hội tiếp xúc với các Doanh nghiệp ở Trạm Giang để tăng cường
giao lưu, trao đổi hợp tác; hai là có cuộc hợp với cơ quan chính quyền địa phương, hải

quan, kiểm dịch để trao đổi tìm hiểu về chính sách nhập khẩu thủy sản Việt Nam vào
Trung Quốc qua cửa khẩu Trạm Giang.
Theo thỏa thuận với Hiệp hội cá tra Việt Nam, Ban tổ chức hội chợ sẽ được
miễn phí chi phí gian hàng (9 – 18 m2), trang trí chung, và được hỗ trợ chi phí khách
sạn, tủ đông trưng bày (số lượng gian hàng miễn phí có hạn).
Sau khi kết thúc hội chợ ở Trạm Giang ( 05 ngày 04 đêm), Doanh nghiệp có thể
lựa chọn những tour du lịch tham quan địa điểm ở Trịnh Châu – Hà Nam, Trung Quốc.
(Xem chi tiết chương trình kèm theo).
Do thời gian gấp rút, cần có sớm danh sách tham dự dể Ban tổ chức Hội chợ
gửi thư mời và làm thủ tục visa với cơ quan Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Đề nghị
Quý doanh nghiệp xác định được lợi ích, đăng ký tham gia và điền thông tin đầy đủ
theo Phiếu đăng ký gửi về sớm cho Hiệp hội trước ngày 02.5.2019.
Thông tin đăng ký tham dự điện thoại: 02923.819.091, Fax: 02923.819.003,
gặp Mr. Thanh Phong (0907.788.798) và email: hiephoicatravietnam@gmail.com.
Trân trọng kính chào./.
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