
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

CEO BUSINESS MEETING EVENT FOR FOOD TECHNOLOGY 

(ONLINE) 

GẶP GỠ DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC 

PHẨM 

Từ 21 tháng 2 đến 3 tháng 3 năm 2022 

1. Chương trình dự kiến  

Thứ Hai, ngày 21 tháng 2 đến thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2022 

 

* Thông tin chi tiết sẽ được hoàn thiện sau khi liên lạc với các công ty tham gia. 

2. Lĩnh vực công nghiệp mục tiêu 

Công nghệ liên quan đến thực phẩm,  

Hậu cần, Tự động hóa (quy trình sản xuất),  

Sản xuất các sản phẩm liên quan đến thực phẩm và các sản phẩm và dịch vụ 

liên quan khác 

 

Sáu chủ đề cho sự kiện họp kinh doanh này 

• Tự động hóa và tiết kiệm lao động trong chế biến thực phẩm 

• Công nghệ bảo quản độ tươi và nguyên liệu đóng gói 

• Công nghệ xử lý nước thải 

• Công nghệ tiên tiến và có giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm thực 

phẩm (protein thay thế, thịt nuôi cấy, thiết bị IoT, v.v.) 

• Nông nghiệp thông minh (Nhà máy thực vật, cải thiện năng suất, thiết 

bị kiểm soát côn trùng, v.v.) 

• Các phương pháp chế biến thực phẩm truyền thống chỉ có ở Nhật Bản 

(Lên men, ủ bia, v.v.) 

 

3. Mong muốn với các công ty tham gia chương trình:  

• Các công ty Việt Nam đang cân nhắc việc tích hợp công nghệ thực phẩm Nhật 

Bản  

• Các công ty Việt Nam mong đợi công nghệ của các công ty Nhật Bản và có 

nhu cầu liên kết kỹ thuật và OEM. 

• Các công ty Việt Nam muốn nâng cao giá trị gia tăng của thực phẩm và nâng 

cao hiệu quả của quá trình sản xuất và có nhu cầu về máy móc sản xuất / chế 

biến và thiết bị ngoại vi 

• Các công ty Việt Nam quan tâm đến quản lý độ tươi, đóng gói / chiết rót, bảo 

quản / vận chuyển, đo lường / kiểm tra, quản lý vệ sinh, các biện pháp môi 

trường, kiểm soát môi trường và công nghệ tự động hóa  

 



 

4. Số lượng doanh nghiệp yêu cầu:  10 doanh nghiệp  

(Phía Nhật Bản sẽ đánh giá Phiếu đăng kí của quý doanh nghiệp và lựa chọn)  

Đề nghị quý doanh nghiệp điền thông tin đăng ký theo link sau: 

https://krs.bz/smrj/m?f=302 

 

Mọi chi tiết xin liên lạc 

Ban tổ chức: Anh Nguyễn Việt Dũng – Ban QHQT, VCCI  

Email: dungnv@vcci.com.vn  

Tel: 024 – 35742022 máy lẻ 207  
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mailto:dungnv@vcci.com.vn

