Chương trình Kết nối Hàng Việt – Đà Nẵng 2019
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 03:06

- Chương trình kết nối online: giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội bán hàng; giới thiệu, quảng
bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm đến với đối tác, người tiêu dùng một cách nhanh nhất.

+ Thời gian tiếp nhận thông tin đăng ký lên sàn: 25/02/2019.

+ Thời gian quảng bá thông tin và tiếp nhận đặt hàng của doanh nghiệp, đối tác và giao nhận
hàng hóa: từ ngày 05/3-18/3/2019.

- Chương trình kết nối hàng Việt: tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu thông tin,
hình ảnh, sản phẩm trực tiếp đến đối tác, người tiêu dùng.

+Thời gian: từ ngày 15/3-17/3/2019.

+Địa điểm: Công viên bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

+Quy mô: 50-60 gian hàng tiêu chuẩn.

+Đối tượng tham gia: doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thuộc các ngành hàng nông lâm sản,
thực phẩm, trà, cà phê, đồ uống, thực phẩm chế biến, sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ,
hóa phẩm, dược liệu…

- Chương trình Hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt: các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất gặp
gỡ trực tiếp với các nhà phân phối lớn trong nước, các nhà phân phối hàng tiêu dùng, thực phẩm
tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên; tiểu thương một số chợ lớn của Đà Nẵng và
TP.HCM.
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+Thời gian: vào lúc 8h30 ngày 15/3/2019.

+Địa điểm: tại khách sạn DaNang Riverside – Lô A30, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà,
thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo đến các doanh
nghiệp, HTX sản xuất trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh BR-VT

- Số 05 Phạm Văn Hớn, P Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT

- Điện thoại: 0254.3541059 - Fax: 0254.3541058

- Email: xttmvt@gmail.com

- Website: xttm.baria-vungtau.gov.vn

TTXTTM BR-VT.
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