TẠI SAO CHỌNTHAM GIA SỰ KIỆN "HỘI TỤ HÀNG VIỆT"?

HỘI TỤ HÀNG VIỆT 2017
“Show diễn”dành cho
các Doanh nghiệp Việt hàng đầu.

Địa điểm tổ chức hấp
dẫn: Công viên 23/9
nằm ngay trung tâm Thành
phố, tập trung nhiều du
khách, thu hút lượng lớn
khách tham quan.

Ý tưởng độc đáo:
Lăng kính muôn màu, thể
hiện sự đa dạng, phong
phú của hàng Việt.

Nâng cao vị thế
hàng Việt.
Củng cố, giữ vững niềm
tin của người tiêu dùng
đối với hàng Việt.

Định hướng lâu dài với các chủ đề hấp dẫn
Đa dạng & Phong phú
Nghiên cứu hành
vi của người tiêu
dùng đối với
hàng Việt.

Thay đổi nhận
thức của người tiêu
dùng về hàng Việt
theo hướng tích
cực hơn.

Chất lượng đảm bảo
Thiết kế tiên phong
Đột phá sáng tạo

Truyền thông hiệu quả
Trước sự kiện
-

Họp báo.
Báo chí.
Đài phát thanh.
Đài truyền hình.
Cờ phướn.
Hệ thống taxi.
Roadshow.
Banner trên website.
...

Trong sự kiện
-

Báo chí.
Đài phát thanh.
Đài truyền hình.
Cờ phướn.
Hệ thống taxi.
Banner trên website.
Email Marketing.
Social Media.
...

Sau sự kiện
-

Báo chí.
Gala dinner.
Social Media.
...

Chuỗi hoạt động hấp dẫn, độc đáo, mới lạ

Nghệ nhân biểu diễn - du khách trải nghiệm, tạo nên các sản phẩm làng nghề
độc đáo.
Khu vực chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc với hàng Việt.
Các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc đặc sắc, hấp dẫn...
Các hoạt động tương tác giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp: talk show, hội
thảo...
Hoạt động sampling - Trải nghiệm hàng Việt.
Hoạt động vui chơi, giải trí: làm bánh, làm lồng đèn, chế tạo nước hoa...
...

Các hoạt động tiếp nối sau sự kiện

Gala dinner.
Hỗ trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
Ấn phẩm Hội tụ hàng Việt online.
Các hoạt động cập nhật trên Fanpage Hội tụ hàng Việt: thông tin về hàng Việt, các
chương trình khuyến mại, review hàng Việt của người tiêu dùng...
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