
THE 11TH OREA ERVICE ARKET (KSM 2019) 

TRIỂN LÃM GIAO THƯƠNG KSM 
 

｜Tổ chức bởi ｜  
 
 
 
 

Kể từ khi được thành lập, KSM đã trở thành đại diện tiêu biểu của các 
buổi giao thương B2B ở Hàn Quốc và đã phát triển lên tầm cao mới để 

trở thành nền tảng kinh doanh và dịch vụ hàng đầu của Hàn Quốc.  Đây là 
nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu từ nền công nghiệp dịch vụ tri 
thức hội tụ, xúc tiến các ý tưởng sáng tạo và thảo luận về các sản phẩm 

mà họ đang kinh doanh. 
 

KSM 2019 sẽ mang đến cơ hội đặc biệt để gặp gỡ các doanh nghiệp 
Hàn Quốc hàng đầu từ nền công nghiệp dịch vụ. 

 

 

 

 TỔNG QUAN


 
Thời gian : 30/05 ( Thứ 5) – 31/05 (Thứ 6) 

 

Địa điểm : COEX Sảnh B, Seoul, Hàn Quốc 
 

Đối tượng tham gia :  140 đối tác B2B & 
 

200 doanh nghiệp Hàn Quốc  
từ ngành dịch vụ tri thức 

 

*Chương trình đồng hành*  
 
 

▪Tên : SEOUL AR·VR EXPO  
▪Thời gian : 30/05 (Thứ 5) – 01/06 (Thứ 7)  
▪Địa điểm : COEX Sảnh B, Seoul, Hàn Quốc  
▪Triển lãm : Các nội dung về VR·AR (trò chơi, khu vực cấu hình, giải trí, hoạt hình, 

phim,…), các nền tảng, mạng kết nối, thiết bị VR·AR. 

▪Diện tích : 10,000 ㎡ (100 khu triển lãm)  
▪Các sự kiện diễn ra : Hội nghị VR·AR, Hội thảo mở, Ngày IR, Lễ vinh danh, ….  
▪Website : http://www.seoulvrar.com/  

http://www.seoulvrar.com/



 CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
- Cuộc gặp gỡ kinh doanh 1:1 - Thuyế trình của các dự án khởi nghiệp dịch vụ Hàn Quốc 

 

-Hợp đồng/Thỏa thuận MOU 
 

- Đêm kết nối toàn cầu 
 

 

 DANH MỰC ĐỐI TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC:


 

TÍCH HỢP NỘI DUNG 
• Nhà xuất bản 
• Doanh nghiệp truyền thanh 

 
 
 
 

Trò chơi SW 

• Đối tác đồng sản xuất 

• 
Nền tảng phần mềm trò 
chơi 

AR, VR 
• Chuyển hóa đặc tính 

Thiết kế, Đồ họa   

Phát thanh truyền hình  
& Phương tiện truyền thông   

    
 

 • Cơ sở cấp phép 

GIÁO DỤC 
• Tổ chức giáo dục 

• Tổ chức du học 
Đồ dung dạy học • Nền tảng phân phối 

Nội dung E-Learning   các sách điện tử 

Công nghệ giáo dục • Nhượng quyền 

Tổ chúc giáo dục  Học viện đào tạo 

Giáo dục mầm non   
    

 

DỊCH VỤ Y TẾ 
• Bệnh viện 

• Tổ chức xã hội 
Xây dựng bệnh viện 

• Cơ quan tua y tế 
Giáo dục Y tế 

• Các đối tác quan tâm 
Quản lý bệnh viện   

Thiết bị y tế, Cơ sở   

Công nghệ thông tin y tế   
    

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • Nền tảng di động 

Cung cấp và phát triển SW • Nhà phát triểnSW/APP 



Cung cấp và phát triển ứng dụng • Nhà phân phối SW/APP 

Phát triển hệ thống/giải pháp   

Chuyển giao   

Công nghệ thông tin   
    



 GIAO THƯƠNG 1:1 


 
 

Ngày 30/05 (Thứ 5) 31/05 (Thứ 6) 
    

Giờ NHÓM A NHÓM B NHÓM A NHÓM B 

09:30~11:30 
Gặp gỡ 1:1   Gặp gỡ 1:1  

(Theo sắp xếp) 
1:1 meeting 1:1 meeting 

(Theo sắp xếp)  
   
   

11:30~13:00 Nghỉ trưa 
(tự do và theo sắp 

xếp) 
(Tự do và theo sắp 

xếp)  Nghỉ trưa 
  

  
 

13:00~17:00 
Gặp gỡ 1:1 Gặp gỡ 1:1   

(Theo sắp xếp) 
  

(Theo sắp xếp)    
     

 
* Các đối tác sẽ được chia thành 2 nhóm (A, B) và sẽ được hướng dẫn tại bàn của đối tác khác hoặc các 
gian triển lãm  VR/AR EXPO. 

 

 ĐỂ THUẬN TIỆN HƠN CHO QUÝ CÔNG TY/ TỔ CHỨC, CHÚNG TÔI 
HÂN HẠNH ĐÀI THỌ




- Nơi ở (3 đêm / Khách sạn 5 sao) 
 

- Phương tiện di chuyển đến sự kiện giao thương trong 2 ngày  
 

- 100% Vé máy bay khứ hồi (Phổ thông), khi Quý công ty/ Tổ chức khí hợp đồng 
hoặc thỏa thuận trị giá trên US$100,000 (Vui lòng thông báo trước sự kiện)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Để biết thêm thông tin,  

Liên hệ với Trung tâm Thương mại Hàn Quốc gần nhất   




