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Coex Vietnam is an international trade exhibition organization, which is a part of Coex Company, based 
in Gangnam, Korea. With the mission from Coex and WTC (World Trade Center), we organize trade 
shows as place for distribution businesses and buying businesses gather together. We have a           
diversity in the field of exhibitions, including retails, services, F&B, technology, franchising, machinery 
and equipment, electricity and energy...

To ensure the quality of the exhibition, we always strive to connect with organizations and                  
associations related in the industry to create a perfect place for parties. Besides, we also promote this 
exhibition to everyone, be able to connect quality businesses as well as finding potential visitors from 
companies, businesses and organizations.

With the minimum scale of about 200 booths for each exhibition, we always want to create the best 
conditions for businesses to showcase their products, as well as visitors can easily find the right 
product/service for their business needs.

Kết nối
Doanh nghiệp

Bạn đã gặp khó khăn khi tham quan triển lãm và không 

biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu, và làm gì? Để giải quyết 

được câu hỏi đó, chúng tôi tạo ra một chương trình 

nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm cũng như đáp ứng 

được chính xác nhu cầu của bạn tại triển lãm của chúng 

tôi, đó chính là Chương trình Kết nối giao thương 1:1.

Chương trình Giao thương trực tiếp 1:1 là cách hiệu 

quả nhất để kết nối các doanh nghiệp hoặc cá nhân 

mua/phân phối với các doanh nghiệp bán/sản xuất; 

đặc biệt đây là chương trình hiệu quả để kết nối các 

doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước 

ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước ở các 

địa phương khác nhau.

Chúng tôi có danh sách các đơn vị triển lãm tham gia 

triển lãm của chúng tôi trong tất cả lĩnh vực. Dựa vào 

nhu cầu riêng, khách tham quan có thể chọn các đơn 

vị có sản phẩm/ dịch vụ mà bạn hứng thú mua sỉ, 

phân phối hoặc kết nối về sau.

Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao thương này 

cho các phái đoàn doanh nghiệp, và các đơn vị tổ 

chức triển lãm khác.
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