Mời tham dự Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh BR-VT và tỉnh Đăk Lăk .
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 01:45

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối của
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tỉnh Đắk Lắk, tạo cơ hội liên kết, hợp tác phát triển thương mại, mở
rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa có thế mạnh của hai tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh
doanh phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của hai tỉnh trưng bày, giới thiệu
sản phẩm. Đồng thời, là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất của hai tỉnh
trao đổi, quảng bá, tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu có thương hiệu, có thế mạnh của từng tỉnh,
tìm kiếm những cơ hội hợp tác tiến tới ký kết, ghi nhớ liên kết giao thương. Trung tâm Xúc tiến
Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đắk Lắk
tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương giữa Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đắk
Lắk”. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên chương trình: Hội nghị kết nối giao thương giữa Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
và tỉnh Đắk Lắk

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian:

+ Hoạt động trưng bày hàng hóa: Từ 8h30 – 17h (có thể muộn hơn tùy theo lượng khách tham
quan) ngày 30/5/2019 và 8h30-11h ngày 31/5/2019.

+ Hoạt động Hội nghị kết nối: Từ 8h – 11h30 ngày 30/5/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Văn Hóa tỉnh Đăk Lăk.
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3. Nội dung chương trình:

- Trưng bày và giới thiệu hàng hóa.

- Hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Đăk Lăk.

- Ngành hàng tham gia: thực phẩm; Thủy hải sản chế biến; Thủy sản tươi sống; Nước mắm; Các
loại mắm; Xúc xích và thịt hun khói; Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Phân bón hữu cơ vi sinh
và một số sản phẩm khác.

4. Thành phần đoàn tham gia: Lãnh đạo Sở Công Thương; Đại diện sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Đại diện Liên minh Hợp tác xã; Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Báo và Đài
Phát thanh truyền hình; Đại diện các Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh và
một số đơn vị phân phối hàng hóa...

5. Chi phí tham gia chương trình:

- Hỗ trợ xe vận chuyển đoàn và hàng hoá tham gia chương trình.
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- Hỗ trợ khu vực trưng bày hàng hóa.

- Các chi phí khác DN tự chi trả.

6. Hồ sơ, thời hạn đăng ký tham gia đối với doanh nghiệp, HTX:

- Bản đăng ký theo mẫu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại (tải Tại Đây)

- Danh sách nhân sự tham gia, bảng kê hàng hoá, tài liệu, dụng cụ mang theo trưng bày.

- Thời hạn đăng ký trước ngày 20/5/2019.

- Đề nghị các DN, HTX, cơ sở sản xuất khi tham gia chuẩn bị đầy đủ thông tin, hình ảnh video,
brouchure, Name card ... nhằm cung cấp cho đối tác.

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký sớm sẽ được quảng bá giới thiệu trước đến các đơn vị phân
phối.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
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- Địa chỉ: số 05 Phạm Văn Hớn, Phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa.

- Điện thoại: 0254. 3543936. Fax: 0254.3541058

- Website: http://xttm.baria-vungtau.gov.vn . Email: xttmvt@gmail.com .

- Người liên hệ: Phan Quang Nghĩa (Phòng Nghiên cứu Phát triển Thị trường) – DĐ:
0938088998

TTXTTM BR-VT
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