「Hội nghị Giao thương Jeonnam tại TP Hồ Chí Minh –
Việt Nam 2018」
2018.12
Kính chúc quý công ty thịnh vượng.
Tham gia sự kiện「Hội nghị Giao thương Jeonnam tại TP Hồ Chí Minh – Việt Nam 2018」lần này
có sự góp mặt của các doanh nghiệp ưu tú nhỏ và vừa đến từ Hàn Quốc. Sự góp mặt của quý công
ty trong sự kiện quan trong lần này là niềm vinh hạnh cho chúng tôi .

1. Hội đàm
▣ Sự kiện: 「Hội nghị Giao thương Jeonnam tại TP Hồ Chí Minh – Việt Nam 2018」
▣ Địa chỉ:
▣ Liên hệ:

REX Hotel Saigon – Lầu 1 phòng Sunflower
028 2253 5217

▣ Chủ trì: Joennam Tổ chức Công nghiệp sinh học Jeonnam
▣ Lịch trình sự kiện:
11/12/2018 (Thứ 3) 9:00 ～ 17:00

2. Đối tượng
▣Đối tác quan tâm đến sản phẩm về thực phẩm và đồ uống, cỏ và máy bơm xử lý nước thải đô thị.

3. Lưu ý
▣ Để cuộc hội đàm giữa hai phía doanh nghiệp được diễn ra tốt đẹp, đôi bên cần đặt lịch hẹn trước.
Đồng thời, mong quý vị đến trước 10 phút thời gian hẹn hội đàm.
Sẽ có trường hợp sai lệch so với thời gian hẹn. Mong quý vị thông cảm.

Liên hệ

CÔNG TY CIG Việt Nam
52 đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
TEL：+84(0)28 2253 5217
E-mail: soyoungvn@cigkr.com

Để tham dự vui lòng điền vào bảng thông tin dưới đây.
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Người tham dự
Tên công ty

Tên

Địa chỉ

Bộ phận

T E L

Chức vụ

F A X

Ｅ-Mail

Website
Mặt hàng hướng
đến

Mong muốn
(Đối tác muốn gặp
để trao đổi)

2
No

1
2
3
4
5

Biểu đồ thời gian mong muốn đến tham gia hội đàm(Dùng “ㅇ” đánh dấu vào mục chọn)
Tên công ty

10H~11H

11H~12H

13H~14H

14H-15H

15H-16H

16H-17H
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ST
T

Danh sách doanh nghiệp HQ tham dự
Tên công ty

Sản phẩm

Hình ảnh

Thông tin sản phẩm


Rong biển ăn
1

cơm chiên(rang), soup...

HYANG-A FOOD

liền, rong biển



Ăn như đồ ăn vặt

http://hyangamall.com/

dùng để chế



Dùng nấu canh và súp

biến



Ngâm dùng để trộn



Trái cây sấy khô 100% không chất phụ gia



Đồ ăn vặt dinh dưỡng cao được làm tổng

Nước uống từ
trái cây khô,
2

Công ty nông nghiệp Hephziba F & B

thanh đồ ăn từ

http://www.hfnb.co.kr/

trái cây và các
loại hạt, trái cây

hợp từ 10 loại hạt và trái cây


Táo sấy giòn, trái cây tẩm vị quýt và các
loại hạt, ngũ cốc



sấy
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Rắc lên cơm nóng để dùng hay, cơm nắm,

100% Chanh ta,bưởi,cam,chanh
tây,thơm(dứa)



V133 vĩ đại và V135 tiện lợi

Bột phát triển



Sản phẩmphù hợp với thời đại hậu Biotics

Công ty cổ phần MEDINUTROL

lợi khuẩn acid



Đồng nhất với lợi khuẩn vốn có, sử dụng

http://www.medinutrol.com/

lactic

nguyên liệu khô cho thực phẩm sức khỏe


Tốt cho nhữngngười có vấn đề về dạ dày
và viêm gan



Muối được nướng ở nhiệt độ 800'C để
loại bỏ những độc tố gây hại và biến
đổi

Công ty thực phẩm Chung Soo
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Muối tre sinh



http://www.saltcare.com/index.php hoạt, muối nung

thành muối Sunfua kiềm.

Muối chức năng sunfua và muối cao c
ấp



Muối nướng cùng với tre Hàn Quốc n
ghìn ngày tuổi tạo ra Muối tre với có
sức
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hoàn nguyên vượt trội



Cỏ cao 3cm

One Green

Cỏ dạng



Rễ mọc dài 30~50cm

http://onegreen.co.kr/

thảm,cỏ cao



Cỏ dạng thảm



Duy trì tốt độ xanh tươi của cỏ



Bào ngư từ vùng biển sạch núi Wando
được ướp trong nước sốt tự nhiên và
đóng hộp, tạo nên hương vị và hàm l
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Bào ngư ngâm

ượng dinh dưỡng phong phú. Đây là s

Dashima Chonbok

nước tương,

ản phẩm ưa thích của người tiêu dùng.

http://www.dashimachonbok.co.kr/

Bào ngư thái lát
khô tẩm gia vị



Bào ngư từ vùng biển sạch núi Wando
được nấu chính trong sốt Maca rồi n
ướng trong lò và sấy khô, đem lại hư
ơng vị tuyệt vời và hàm lượng dinh d
ưỡng vô cùng phong phú.
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SM Korea
http://www.smktec.com/

Bơm động cơ
chìm



Bơm chìm xử lý rác thải đô thị

