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1. GIỚI THIỆU 
VỀ TRIỂN LÃM

Vietnam ICTCOMM – là đơn vị đi đầu
trong việc số hoá triển lãm chuyên
ngành Công nghệ thông tin & Truyền
thông lần đầu tiên được tổ chức kết hợp
dưới hình thức Triển lãm Truyền thống và
Triển lãm Trực tuyến (Phiên bản Hybrid)
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Vietnam ICTCOMM – là một sự kiện hằng
năm phải tham dự dành cho các Doanh
nghiệp tại Việt Nam và quốc tế để kịp thời
nắm bắt những xu hướng mới nhất của thế
giới công nghệ, đưa ra những chiến lược đổi
mới cho doanh nghiệp

Vietnam ICTCOMM – sự kiện lần thứ 4
được tổ chức tại SECC, TP. Hồ Chí Minh
đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham
dự trưng bày giới thiệu giải pháp Công
nghệ tiên tiến nhất hiện nay



2. SỐ LIỆU TRIỂN LÃM 2019
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3. SẢN PHẨM/LĨNH VỰC 
TRƯNG BÀY NỔI BẬT
⬡ Nền tảng số

⬡ Nội dung số

⬡ An minh mạng

⬡ Trí tuệ nhân tạo (AI)

⬡ AR/VR

⬡ BigData/Blockchain

⬡ Điện toán đám mây
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⬡ 5G/4G/LTE/IoT/FFTX/ Photonics

⬡ Giải pháp công nghệ

⬡ Phần mềm quản lí doanh nghiệp

⬡ Quản lí và xử lí dữ liệu

⬡ Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CMS)

⬡ Truyền thông đa phương tiện

⬡ Cáp viễn thông

⬡ Sản phẩm điện tử



4. HỘI THẢO CHUYÊN SÂU
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Chuỗi sự kiện xoay quanh những xu hướng Chuyển đổi số 

trong kỷ nguyên “bình thường mới” 

Với tầm nhìn: “ Đổi mới sáng tạo để bức phá cùng doanh nghiệp Việt Nam

trong thời đại công nghệ 4.0” – một chuỗi các buổi hội thảo chuyên sâu với các
chuyên gia, lãnh đạo đầu ngành tại Việt Nam và Thế giới, cùng nhau bàn luận,
tìm giải pháp và công nghệ thông minh để doanh nghiệp có thể bắt kịp tốc độ
phát triển của nền kinh tế toàn cầu, và xây dựng vị thế cạnh tranh vững mạnh.

Chủ đề 

dự kiến

⬡ Tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

⬡ Thực trạng quá trình Chuyển đổi số tại Việt Nam

⬡ Xu hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh 
của ngành công nghệ nói chung và doanh nghiệp lẻ nói riêng năm 2021

⬡ Giải pháp online hoá doanh nghiệp – Tiết kiện tối đa chi phí vận hành



5. LỢI ÍCH TRIỂN LÃM
⬡ Sự ủng hộ và chủ trì các Bộ, Ban, Ngành và các hiệp hội

⬡ Nơi hội tụ những chủ doanh nghiệp, doanh nhân, quản lý, marketer, 
start-up đang đi tìm những cơ hội hợp tác, những mối quan hệ tạo giá 
trị, những giải pháp công nghệ thông minh

⬡ Sự tham dự của những đại diện đến từ những Tập đoàn, Doanh nghiệp 
lớn trên Thế giới và tại Việt Nam

⬡ 7500+ khách tham quan giao dịch

⬡ Tham dự Hội nghị Trực tuyến (Webinar)

⬡ Chi phí thuê gian hàng thấp
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6. QUYỀN LỢI THAM DỰ

Xuất hiện trên các bản tin 
truyền thông trên trang điện 
tử của Triển lãm
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Miễn phí tham dự hội thảo trực 
tuyến chuyên ngành chủ trì bới 
các chuyên gia trong khu vực

Cơ hội tìm kiếm, gặp gỡ giao 
lưu kết nối với đối tác từ 
khắp nơi trên thế giới thông 
qua nền tảng trực tuyến

Xem tài liệu quảng bá, video, 
Profile, Catalogue của doanh 
nghiệp trưng bày trên nền 
tảng trực tuyến

Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối 
người mua trên nền tảng 
trực tuyến kéo dài 1 tháng
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7. SƠ ĐỒ 
TRIỂN LÃM



8. LỰA CHỌN GIAN HÀNG
1. Gian hàng TIÊU CHUẨN

Gian hàng kích thước : 3mx3m

Biển tên công ty

01 Bàn thông tin + 02 Ghế

02 Đèn neon (tuýp)

01 Ổ cắm điện 5amp/220v

Thảm trải sàn

Vách ngăn

Sọt đựng rác

2. ĐẤT TRỐNG
Ban tổ chức chỉ cung cấp đất trống, doanh nghiệp tự dàn dựng
(không bao gồm nguồn điện, thảm trải sàn và phí quản lý, điện tiêu thụ)
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(Mẫu gian hàng tiêu chuẩn 3mx3m)
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10. THÔNG TIN 
LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPEX

VPHCM: Phòng G3, toà nhà văn phòng Fosco, 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38239052

VPHN: Phòng 310, Số 142 Lê Duẩn, P.Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 35162063

ictcomm@ictcomm.vn www.ictcomm.vn
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Trân trọng cảm ơn!


