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                                                                            Hà Nội, 11/02/2019 

THƯ MỜI THAM DỰ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP 

 TRONG KHUÔN KHỔ INTER BEAUTY VIETNAM 2019 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp 

Công ty Global Exbibition and Convention Service (GECS), Thái Lan cùng với Hội làm đẹp 
Việt Nam (VNBA) tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành làm đẹp Inter Beauty Vietnam 
2019 lần đầu tiên tại Hà Nội, với mong muốn giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các nhà 
cung cấp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp trên thế giới và khu vực Đông Nam Á tới các khách 
hàng tại Việt Nam.  

Triển lãm giới thiệu các nhà cung cấp, các đơn vị sản xuất, đóng gói chất lượng cao, giúp các 
doanh nghiệp làm đẹp trải nghiệm sản phẩm sáng tạo mới, thiết lập mạng lưới thương mại, trao 
đổi ý tưởng thông qua các kiến thức về ngành, các buổi hội thảo và các khóa đào tạo. Triển lãm 
giúp những người tham dự gặp được chủ doanh nghiệp, tăng cường quan hệ với các khách 
hàng và đối tác, khám phá tiềm năng của ngành làm đẹp vốn đang có tăng trưởng tốt, đặc biệt 
tại Việt Nam. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự Triển lãm Inter Beauty Vietnam 2019, tổ 
chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vào ngày 7-9 
tháng 3 năm 2019. Quý vị sẽ cơ hội tiếp xúc với các đối tác phù hợp của các nước Hàn Quốc, 
Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Philippines. Inter Beauty Vietnam có rất nhiều các 
hoạt động phong phú trong 3 ngày Triển lãm nhằm hỗ trợ các đơn vị và cá nhân tham dự  có 
được kết quả hợp tác tốt đẹp nhất. 
 
Mục lục Inter Beauty Vietnam 2019 
Lịch Kết nối Doanh nghiệp Ba khung giờ: 

07/3/2019, 9.00-17.00 
08/3/2019, 9.00-17.00  
09/3/2019, 9.00-12.00  

Business Networking Party 
Tiệc Kết nối Doanh nghiệp 

18:00 – 20:00, 07/3/2019 
Lenid Hotel 54 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Đăng ký trước/Website 
Pre-Register/ Website 

www.interbeauty-vietnam.com 

Cung Triển lãm Hanoi International Center for Exhibition (ICE), 91 Trần Hưng 
Đạo / 4 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 
Trân trọng cảm ơn, 

 

Ladda Mongkolchaiviat       
CEO & Người sáng lập 
Global Exhibition and Convention Service Co., Ltd               


