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Tháng 3,4 là mùa đặt hàng lớn nhất trong năm và đã trở thành điểm hẹn
thường niên cho các nhà mua hàng. Năm 2021, mô hình hội chợ truyền
thống tiếp tục bị trì hoãn vì dịch bệnh COVID. Chuỗi hội chợ ASEAN cũng
nhanh chóng chuyển đổi mô hình trực tuyến.

Tại Việt Nam Nền tảng triển lãm trực tuyến HOPE với thế mạnh của nhà tiên
phong, sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cửa ngõ giao thương quốc tế trực
tuyến của ngành Gỗ và Mỹ nghệ Việt Nam

Đặc biệt, sự kiện Vietnam Furniture Matching week (VFMW) sẽ là một điểm
nhấn trên nền tảng HOPE để thu hút các nhà nhà mua hàng quốc tế bằng
hàng loạt các hoạt động từ Online đến Offline (O2O)

BỐI CẢNH 
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VIETNAM FURNITURE MATCHING WEEK 2021 PI 

❖ VFMW 2021 nhằm kết nối nhà mua hàng, văn phòng đại diện tại VN, thúc
đẩy triển lãm trực tuyến HOPE, xúc tiến các cơ hội tìm kiếm khách hàng
cho doanh nghiệp VN

❖ Sự kiện bao gồm chuỗi các hoạt động Online tiếp cận đến nhà mua hàng
quốc tế và sự kiện offline Furniture Sourcing day nhằm kết nối nhóm VPDD,
đơn vị sourcing với các nhà sản xuất tại VN.

❖ VFMW sẽ hoạt động được duy trì định kỳ cùng nền tảng triển lãm HOPE
nhằm gia tăng cơ hội giao thương giữa buyer quốc tế và DN Việt Nam, thúc
đẩy kim ngạch xuất khẩu ngành Gỗ và TCMN Việt Nam.
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Đơn vị tổ chức & Đối tác

❖ Đơn vị tổ chức 

❖ Đơn vị hỗ trợ 

❖ Đối tác truyền thông

Cơ quan Thương vụ 
Việt Nam tại các 
nước
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12/4 13/4 14/4 15/4 19/4

Event TIMELINE

16/4 17/4

Sourcing day
- B2B matching 

Ros & Enterprises
- Talkshow
- Conference
- Product 

exhibition

Factory
Visit

Market 
Intelligence 
Hub - UK, US, 

Ger, Korea
(15 - 17/4)

Webinar/ Live 
Broadcast on

Furniture 
Today

Online B2B 
Matching 
(12 - 19/4)

Online B2B Matching 
(12 - 19/4)

Factory 
Visit

ONLINE

OFFLINE
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FURNITURE SOURCING DAY
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SỰ KIỆN OFFLINE

Mục tiêu
- Kết nối các VPDD, đơn vị sourcing với nhà SX Việt Nam
- Quảng bá showroom trực tuyến của DN trên HOPE đến nhóm 

VPDD



❖ Thời gian: Ngày 14/4/2021

❖ Tại: White Palace - 108, Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

❖ Thành phần tham dự: Dự kiến 300 khách mời

+ Đại biểu khách mời: Đại diện Bộ Công Thương, Bộ NN, 

Vietrade, các cơ quan ban ngành.

+ Doanh nghiệp là nhà sản xuất, thương mại tại VN;

+ Văn phòng đại diện, đơn vị sourcing; 

+ Cơ quan báo chí, truyền thông trong nước & Quốc tế.

Furniture Sourcing Day
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Chương trình

Thời gian Hoạt động

8:30 - 9:00 Đón khách
Tham quan triển lãm

9:00 - 10:00 Sự kiện khai mạc Furniture matching Week
- Chào mừng và giới thiệu từ HAWA
- Phát biểu của các đại biểu
- Khai mạc sự kiện Furniture Sourcing Day
- Trao giải Hoa Mai - Cuộc thi thiết kế mẫu hàng trang trí nội thất

10:00 - 12:00 - Kết nối giao thương 1 : 1 tại khu vực B2B Matching
- Kết nối & giao lưu tự do tại không gian mở
- Trao đổi nhóm Doanh nghiệp - Chia sẻ kinh nghiệm

12:00 - 13:30 Dùng bữa trưa (buffee)

13:30 - 17:00 Kết nối matching (Tiếp tục)
Hội thảo, tọa đàm theo chủ đề
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Khu vực 
Matching

2

KHÔNG GIAN SỰ KIỆN

Khu vực 
trưng bày

Khu vực 
tọa đàm

Màn hình 
Led, quảng 
cáo
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B2B Matching

- Quy tụ các VPDD 
lớn tại Việt Nam, 
các đơn vị sourcing 
đang có nhu cầu 
mở rộng mạng lưới 
nhà cung cấp.

- Nhà sản xuất: đa 
dạng dòng sản 
phẩm, thị trường, 
đủ điều kiện và 
năng lực xuất 
khẩu.
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Hình thức 

Tại khu vực kết nối 
Matching

- BTC bố trí các bàn làm việc để 
doanh nghiệp và VPDD lần lượt 
gặp gỡ theo lịch đăng ký.

- Doanh nghiệp có thể đăng ký 
bàn riêng để chủ động lịch 
matching. 

Tại khu vực mở

- Doanh nghiệp tự do kết nối, trao 
đổi thông tin trong thời gian chờ 
đợi giữa các cuộc Matching đã 
được sắp xếp.
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Sự kiện đầu tiên tại Việt Nam, thu hút & quy tụ các VP đại diện, đơn vị Sourcing uy tín tại VN

Hơn 50 Văn phòng đại diện uy tín tại Việt Nam đã đăng ký
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IKEA
Walmart
Lowe's
Home Depot
TJX, Rowico
TOV Furniture
Openasia Group
TRADE POINT A/S
GALLERY DIRECT
Liberty Woods 
International

MJB Wood Group
Ashley
Kingfisher
MODUS
Target Corporation
BCI Asia Vietnam
GARDENLINE
Carrefour
Eastwise
RED GROUP SOURCING
Black Swan Holdings

EMONS FURNITURE
Furncrest Sdn bhd
J Manufacturing
EL Corte Ingles HK
Allingham Home
OBI Sourcing
EMONS
Tartak Imports
William E. Connor
MADE.COM

...

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FMADE.COM%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VUzQe13BF5ZBpVFVBInb0D81Y8WCkAiPmUGKEfozI_bBHVnNcOn9xxYI&h=AT2iasQjizbo7gpu1yNLOg1MYJfxBV8s4VPuGKZZFZ7k07Gy2YiXKIqeXzTGaF7m62yEa1xT5hTrc5tKdNeojilQbszsn7aGoAID6aH52XnMF3XZ24Bo_Jo0YHe6bpsluKBS&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21Vps78WgY9TjP1DGkPeuulBJaVml-1_fyOSe6DgZ35y3m2KzV6X0xFo3XZaNa5Qv3SSghIRocipGVWwQG8efGNf2Ww-tX6kBF5GESfog1BhUIT5WYQL9G3nTiNuUhfwrKwc9wr4zNBDBrmK7Vr1qwLQsVPISZTLtZ8rbWBYzswMyHnxunWSuc84VyzwZpHvjb0rBk


Tổ chức tour tham quan nhà máy, 
Showroom  theo dòng hàng, phân 
khúc, thị trường dành cho các VPĐD.

Hình thức: 

Nhà máy đăng ký đón tiếp các Văn 
phòng đại diện đến tham quan.

Thông tin nhà máy được quảng bá đến 
VP Đại diện và ghi nhận các đăng ký.

Thời gian: ngày 16 - 19/4/2021

Factories visit
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SỰ KIỆN ONLINE
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- > 20.000 m2 diện tích 

showroom

- 10.000 Sản phẩm

- 100 nhà triển lãm

- Đặc biệt: Kết nối giao thương 

trực tuyến

Ra mắt sản phẩm, bộ sưu tập mới trên HOPE trong tuần lễ VFMW
Tại nền tảng www.hopefairs.com
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B1: Tiếp nhận nhu cầu buyer

B2: Sàng lọc nhà cung cấp

B3: Giới thiệu nhà cung cấp cho buyer và kết nối giao thương trực tuyến
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Online B2B Matching



US - Webinar on Furniture Today

Thời gian: 13/4/2021
Hình thức: Xem trực tiếp tại kênh Furniture Today 
& HOPE

Nội dung: 

❖ Quảng bá ngành Gỗ & TCMN Việt Nam đến 
các nhà mua hàng quốc tế

❖ Sản phẩm chủ lực, năng lực sản xuất của 
Doanh nghiệp Việt Nam

❖ Kênh xúc tiến Thương mại hiệu quả và uy tín 

Thực hiện

HAWA & Furniture Today
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Thời gian: 8:30 - 9:15 AM (VN) 
16th Apr
Hình thức: Tham dự trực 

tuyến tại nền tảng HOPE

Thực hiện

HAWA & Thương vụ VN tại 
Canada

CANADA

Webinar: POST – COVID STRONG FURNITURE DEMAND TO CATCH UP IN 
CANADA - How to match the challenge for Vietnam exporters
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Market Intelligence HUB



EU - Webinar Sourcing with 
Sustainability
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Thời gian: 16:00 - 17:00 (VN) 16th Apr

Hình thức: Tham dự qua Zoom và phát trực 
tuyến tại nền tảng HOPE

Diễn Giả:

- Mr. Olaf Dechow - Otto Group
- Ms. Jullian - Chuyên gia dự án 

SIPPO

Thực hiện

HAWA, SIPPO, SCORE

Market Intelligence HUB



Germany: EU new law 
for Furniture Sourcing
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Thời gian: 9:00 ngày 17/4/2021

Hình thức: Phát tại tại nền 
tảng triển lãm trực tuyến 
HOPE

Speaker: Juliane Lemcke -
Chuyên gia dự án SIPPO

Thực hiện: HAWA, SIPPO

Market Intelligence HUB
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Chuỗi  broadcast giới thiệu các nhà sản xuất VN

Thời gian: 8:00 - 9:00 và 13:00 - 14:00 hàng ngày  từ 12 - 19/4/2021
Hình thức: Phát trực tuyến tại nền tảng HOPE
Nội dung: Giới thiệu nhà sản xuất Việt Nam, sản phẩm mới, quy mô nhà xưởng



Chiến dịch tuyên truyền quảng bá 

Theo chương trình xúc tiền thương mại quốc gia

● 1 Webinar trực tiếp 
trên FT

● Web banner
● Gửi Eblast đến 
● Bài đăng trên FB

● Web banner
● Gửi Eblast 

● Web banner
● Gửi Eblast 
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Triển khai bởi: HAWA, VIFOREST, VIETRADE
Mục tiêu: Quảng bá về ngành Gỗ Việt Nam và mời các buyer tham gia các 
hoạt động trong sự kiện Vietnam Furniture Matching Week
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10,000
Buyer trực tuyến

100,000
lượt tiếp cận sự kiện trên các kênh 

social

100
Văn phòng đại diện/ 

sourcing

500
Cuộc kết nối 

online & offline

10
Webinar chuyên 
sâu tại các thị 

trường 

Các chỉ số kỳ vọng
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● Website: https://hopefairs.com

● LinkedIn: Vietnam Furniture Matching Week

● Facebook: HOPE - HAWA Online Platform for Exhibition

● Hotline: +84 90 250 7770; Email: info@hawa.org.vn

https://hopefairs.com/

