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Triển lãm trực tuyến - ONLINE  

Công nghiệp Năng lượng & Môi trường Việt Nam 2021 

(ENTECH VIỆT NAM ONLINE 2021) 

 

- Nơi giao lưu kinh doanh trực tuyến Việt Hàn - Sự kiện giao lưu kinh tế hàng đầu Việt 

Nam trong lĩnh vực môi trường và năng lượng, 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện (từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 11), sẽ diễn ra nhiều chương 

trình quảng bá sản phẩm và giới thiệu về các đơn vị trưng bày được tổ chức như ‘Hội nghị 

xuất khẩu trực tuyến’, ‘Phòng triển lãm trực tuyến’ và ‘Hội thảo giới thiệu sản phẩm trực 

tuyến’… 

 

'Triển lãm trực tuyến Công nghiệp Năng lượng và Môi trường Việt Nam ONLINE 2021 

(gọi tắt là ENTECH Việt Nam ONLINE 2021)', do Thành phố Busan tài trợ và BEXCO, Today 

Energy, và KOTRA đăng cai tổ chức, sẽ được tổ chức dưới dạng triển lãm trực tuyến từ 

ngày 15 đến ngày 26 tháng 11. 

Sự kiện ENTECH Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hà Nội, Việt Nam 

vào năm 2009. Năm nay, nhân kỷ niệm 13 năm thành lập, dù diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19, sự kiện đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với nhiều hoạt động đa 

dạng như: ‘Hội nghị xuất khẩu trực tuyến’, ‘Phòng triển lãm trực tuyến’ và ‘Hội thảo giới 

thiệu sản phẩm trực tuyến’ 

 

Năm nay, 60 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia triển lãm đều là những doanh nghiệp đang 

tìm hiểu về cơ hội đầu tư vào Việt Nam – một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn trong 

lĩnh vực xử lý nước, xử lý chất thải, môi trường khí quyển, công nghiệp đèn LED, tiết kiệm 

năng lượng và các thiết bị, vật liệu liên quan… Aving News - Đối tác truyền thông chính thức 

của sự kiện sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn quốc giới thiệu sản phẩm, đưa tin và phỏng vấn 



trực tuyến các công ty tham gia tại Việt Nam. 

Đặc biệt, bất chấp tình hình COVID-19 gần đây, một số lượng lớn các công ty thuộc Hiệp 

hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc và Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp Khai khoáng 

Hàn Quốc vẫn đăng ký tham gia và giới thiệu về các sản phẩm, công nghệ môi trường và 

năng lượng mới nhất của Hàn Quốc thông qua 'Phòng triển lãm trực tuyến' và ' Hội thảo 

giới thiệu sản phẩm trực tuyến '. 

 

Đặc biệt, Ban tổ chức đã lên ý tưởng tặng Voucher uống café đối với khách tham dự tại 

Việt Nam tham gia triển lãm trực tuyến, tặng mỹ phẩm Nivea đối với Khách tham gia sự 

kiện đố vui. Đặc biệt, Chương trình tặng voucher mua hàng tại chuỗi siêu thị K-Mart dành 

riêng cho Hội viên Hiệp Hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam(Korcham) đăng ký tham 

dự trước. 

 
Một thành viên thuộc Ban tổ chức sự kiện cho biết: "Thông qua ENTECH Việt Nam này, 

chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc quảng bá sản phẩm đến thị 

trường Việt Nam và đạt được kết quả kinh doanh, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác 

kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam." 

Thông tin Website Triễn lãm trực tuyến: https://entech.eventx.io.  

Homepage :     https://entechvietnam.net/wp/ 

Trang đăng ký trước:    https://entechvietnam.net/online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://entech.eventx.io/
https://entechvietnam.net/wp/
https://entechvietnam.net/online


Tài liệu tham 

khảo 1 

Tổng quan về Triển lãm Môi trường & Công nghiệp Năng lượng 

Việt Nam 2021 (ENTECH Việt Nam 2021) 

Tài liệu tham khảo:  

Toàn cảnh Triển lãm Môi trường & Công nghiệp Năng lượng Việt Nam 2021 

 
 

 

Tổng quan về Triển lãm  

 

• ENTECH Việt Nam đã phát triển thành triển lãm môi trường và năng lượng hàng 

đầu Việt Nam. 

• Hoạt động của các triển lãm trực tuyến xây dựng chuyên biệt dành cho các công ty 

tham gia của Hàn Quốc phù hợp với tình hình dịch Covid-19 

 
 

Lĩnh vực triển lãm 
 

Phân loại Lĩnh vực 

Tái chế rác thải 

Xử lý đốt chất thải, tái chế tài nguyên chất thải, trang thiết bị, ph ụ kiện, các 

thiết bị liên quan 

Môi trường nước 

Nước và nước thải, lọc nước, xử lý nước thải chăn nuôi, máy bơ m, van, 

v.v. các bộ phận, thiết bị và các phương tiện liên quan 

Môi trường không khí 
Thiết bị xử lý ô nhiễm không khí, bộ lọc bụi, TMS, Máy đo ô nhiễ m không khí, 

Bộ điều khiển 

 

○ Tên sự kiện: Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp Năng lượng và Môi trường 

ONLINE 2021 (ENTECH Việt Nam ONLINE 2021) ※ Được tổ chức hàng năm (từ năm 2009) 

○ Thời gian diễn ra sự kiện: 15/11/2021~26/11/2021 ▷ Trong vòng 10 ngày 

○ Đơn vị tổ chức: Phía Hàn Quốc: BEXCO, Today Energy KOTRA 

○ Đơn vị hỗ trợ tại Việt Nam: Global Expo, EIMS Jsc, Kotra 

○ Quy mô: 60 Doanh nghiệp Hàn Quốc 

○ Hình thức tổ chức: ‘Hội nghị xuất khẩu trực tuyến’, ‘Phòng triển lãm trực tuyến’ và ‘Hội 

thảo giới thiệu sản phẩm trực tuyến’ 



Điện, sản  xuất điện, khí đốt 
Dự án Nhà máy điện(Nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân, khí đ ốt tự nhiên), 

xử lý khí thải, thiết bị khí đốt 

 
Năng lượng tái tạo 

Năng lượng mặt trời, nhiệt mặt trời, sản phẩm LED, sinh học, hi ệu quả năng 

lượng, thiết bị tiết kiệm năng lượng 

Công nghệ thân thiện với 

môi trường 

Vật liệu thân thiện với môi trường, phương tiện xe cộ thân thiện với môi 

trường, các thiết bị và thành phẩm liên quan 

 
Đặc điểm chính sự kiện  

Chương trình triển lãm 

Sự kiện Thời gian 
Cơ quan điều 

phối 
Thành phần tham dự 

Hình thức 

tham dự 

 Hội nghị xuất 

khẩu KOTR A 

17~19/ 

11 

24~26/ 

11 

 

KOTRA 

 

✓ 30 doanh nghiệp 

Buyer  

 

 

Zoom 
 Hội nghị xuất 

khẩu KORCHAM 

15~16/ 

11 

22~23/ 

11 

Hiệp Hội doanh 

nghiệp Hàn 

Quốc tại Việt 

Nam 

 

✓ Hội viên Korcham, 

Các buyer mời bởi 

VCCI 

 Phòng triển lãm 

trực tuyến 

 

15~26/ 

11 

BEXCO MEPS Intl, 

EIMS Vietnam 

✓ Triển lãm trực tuyến 

doanh nghiệp Hàn 

Quốc 

✓ Khách tại Việt Nam 

tham dự triển lãm 

 

EventX 

 Hội thảo giới 

thiệu sản  phẩm 

trực tuyến 

 

16~19/ 

11 

BEXCO 

EIMS Vietnam 

✓ Hội thảo giới thiệu 

sản phẩm của công 

ty Hàn Quốc Tổ 

chức mời các Buyer 

Việt Nam 

 

Zoom 

 Quảng bá 

truyền thông 

Tham dự trước 

và trong thời 

gian triển lãm 

Aving News & 

Vietnam Plus 

✓ Thông cáo báo chí 

trên các trang tin 

trực tuyến tại Việt 

Nam 

 

* Hội  thảo  xuất  khẩu:  Kết  nối  từ  xa  giữa  Buyer Việt  Nam ↔ Văn  phòng  Các  doanh  nghiệp  tại  Hàn  Quốc 

* KORCHAM:  Hiệp Hội  doanh nghiệp Hàn  Quốc  tại  Việt  Nam 



  
 
 

 

 

 

 

Hình ảnh minh họa sự kiện kết nối giao thương ENTECH Vietnam 2021 

Hình ảnh sự kiện Tài liệu tham khảo 2 



 

 

 

 

 

 

Hình ảnh minh họa Triển lãm trực tuyến ENTECH Vietnam 2021 

 


