Việt Nam là nước đầu tiên trong
khối Châu Á ký được hiệp định
thương mại tự do kiểu mới và hiệp
định bảo hộ đầu tư với EU.

Mô trường chính trị ổn định và các sự kiện
chính trị trong 2019-2020 đã đưa vị thế, uy
tín của Việt Nam ngày càng được nâng
cao trên trường quốc tế

Nghị định 82/2018/NĐ-CP
Quy định về Quản lý KCN và KKT
Cho phép hình thành khu Công
nghiệp - Đô thị - Dịch vụ, quy mô
diện tích tối đa không vượt quá
1/3 quy mô diện tích KCN

Uy tín của Việt Nam tăng mạnh sau sự
kiện kiểm soát dịch bệnh Covid 19.
Đưa Việt Nam trở thành

Nguồn nhân công
đang trong độ tuổi vàng (trẻ).
Trong tổng hơn 96,3 triệu dân

“điểm đến an toàn”
Vị trí địa lý thuận lợi cho
Việt Nam nhiều lợi thế
về logistics vận chuyển
hàng hoá.

Việt Nam hiện có
335 KCN được
thành lập, trong
đó có 260 KCN
đã đi vào hoạt

Đưa Việt Nam trở thành
ĐIỂM ĐẾN VÀNG
cho các nhà đầu tư

động và 75 KCN
đang xây dựng,
46 KCN đã đạt tỷ
lệ lấp đầy, đang
mở rộng.

Xuất xứ hàng hoá “Made in Vietnam” được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm

CHỦ ĐỀ “Thời cơ vàng trong vận hội mới”
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Ngày 17/12/2019, Báo cáo của Ngân hàng Thế giới đã đưa ra nhận

1. Hiệp định thương mại tự do (FTA)

định “Mây đen tiếp tục kéo về trên kinh tế toàn cầu với tăng trưởng

2. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP),

kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019.
Tuy nhiên, mặt trời vẫn đang toả nắng ở nền kinh tế Việt Nam”.
- Việt Nam được IMF đánh giá có triển vọng tăng trưởng khả
quan nhất khu vực ASEAN 5 trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh
hiện tại.

3. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ có hiệu
lực trong tháng 7/2020.
* Tạo ưu đãi thuế hải quan, ưu đãi hàng hóa thông thương,
sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực BĐS công nghiệp.

Việt Nam là nước đầu tiên trong khối Châu Á ký được hiệp định thương mại tự do kiểu mới và hiệp định bảo hộ đầu tư với
EU. Vì thế, Đây không chỉ là cơ hội vàng đối với các nhà đầu tư trong nước, mà còn là cơ hội vàng đối với các nước trong khu vực và
Châu Á. Bởi Bất cứ nhà đầu tư nào cũng muốn tận dụng những lợi thế “xuất xứ hàng hoá” từ Việt Nam.
Nhìn vào nhu cầu của thị trường, các chuyên gia kinh tế nhận định, trong giai đoạn 2020 - 2025, các nhà đầu tư và doanh nghiệp
Việt Nam cần tận dụng lợi thế “am hiểu địa phương” để nắm lấy cơ hội vàng hiếm có này.
Nhằm theo sát các diễn biến của thị trường, tìm kiếm các giải pháp cho thị trường phát triển đúng tiềm năng, giúp các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, tiếp cận các thông tin quy hoạch, chính sách ưu đãi và các dự án cần kêu gọi đầu tư tại từng địa phương.
Tiếp nối thành công của sự kiện lần thứ nhất, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ (Bộ KH&ĐT) – Hiệp hội Bất động sản VN và Tạp
chí Thương Gia tổ chức DIỄN ĐÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020: “Thời cơ vàng trong vận hội mới”, dự kiến:
- Thời gian: Thứ Năm, ngày 19 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, HN
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.
Diễn đàn có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, các
hiệp hội, các tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp VN, các doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan
thông tấn báo chí. Đặc biệt có các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu (cụm) công nghiệp và
các địa phương đang có dự án, quỹ đất cần thu hút đầu tư.
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HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN
VIỆT NAM - VNREA
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ
KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
_ BỘ KH & ĐT_

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

TT

Những điểm chính

2019 – Lần đầu tiên

2020 – Lần 2

1

Địa điểm tổ chức

Khách sạn Daewoo

Trung tâm Hội nghị Quốc tế

2

Ngôn ngữ

Tiếng Anh – Việt – Nhật

Tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam.

3

Kết cấu sự kiện

2 modul

3 modul

4

Quy mô khách mời

500 ++

5

Doanh nghiệp trong nước

60%

45%

6

Doanh nghiệp FDI

13%

25%

7

Hiệp hội các doanh nghiệp sản
xuất (và DN hội viên)

10%

10 %

8

Chính quyền địa phương, cơ
quan quản lý nhà nước

10%

12%

9

Truyền thông: Báo điện tử
Truyền thông: Truyền hình

(7%)
50 báo (và hơn 150 tin, bài đã đưa tin
về sự kiện) và 8 đài truyền hình

8%
60 báo + 50 báo địa phương
10 đài truyền hình

10

Tài liệu

Giới thiệu khu công nghiệp toàn quốc

- Niên giám khu công nghiệp toàn quốc
- Sổ tay hướng dẫn phê duyệt dự án đầu tư

T

T

b.

b

P

.

700 ++
T

a

T

T

b.

b

P

.

T

a

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
PHÒNG VIP
Trung tâm Hội nghị Quốc tế
ĐC: 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
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(Hình ảnh minh hoạ của Diễn đàn BĐS Công nghiệp VN 2019 – Lần đầu tiên tổ chức)

(Hình ảnh minh hoạ của Diễn đàn BĐS Công nghiệp VN 2019 – Lần đầu tiên tổ chức)

Dự kiến

T

ÔNG NGUYỄN TRẦN NAM
Chủ tịch
Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam
Nguyên Thứ Trưởng Bộ Xây dựng

T

PGS.TS. KTS LƯU ĐỨC CƯỜNG
Viện trưởng
Viện Quy Hoạch
Đô Thị - Nông Thôn Quốc Gia
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TS. LÊ XUÂN NGHĨA
Chuyên gia Kinh tế
Thành viên Hội đồng tư vấn Chính
sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia

Thông tin Diễn giả sẽ liên tục cập nhật

GS. ĐẶNG HÙNG VÕ
Nguyên Thứ Trưởng
Bộ tài Nguyên & Môi Trường

Dự kiến
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ÔNG TRẦN QUỐC TRUNG

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÀ

Phó Vụ trưởng
Vụ Quản lý các khu kinh tế
Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Phó Chủ tịch
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà
và Thị trường Bất động sản VN
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ÔNG STEPHEN WYATT
Tổng Giám đốc
Công ty Jones Lang Lasalle
VN(JLL Việt Nam)

Thông tin Diễn giả sẽ liên tục cập nhật

Ông ĐẶNG TRỌNG ĐỨC
Phó tổng Giám Đốc
Tập đoàn Khải Toàn (KTG)
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1.

Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (KITA)

2.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KorCHAM)

3.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV)

4.

Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SBG)

5.

Hiệp hội phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA)

6.
7.

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam (VTBA)
Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kong tại Việt Nam (HKBAV)

8.

Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK)

9.

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)
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10. Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BBGV)
11. Hiệp hội Doanh nghiệp Thuỵ Sỹ tại Việt Nam (SBA)
12. Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV)
13. Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM)
14. Hiệp hội Doanh nghiệp Newzealand tại Việt Nam (NZBG)
15. Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (ABGV)
16. Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBA)
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17. Hiệp hội Doanh nghiệp Malayxia tại Việt Nam
18. Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu tại Việt Nam (NORDCHAM)
19. Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

* 63 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ở 63 địa phương
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam
Hiệp hội Logistics Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam
Hiệp hội Thép Việt Nam
Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam
Hiệp hội các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam
Hiệp hội các nhà máy sản xuất Rượu – Bia – Nước giải khát Việt Nam
Hiệp hội Dệt may Việt Nam
Hiệp hội Da - Giầy – Túi xách Việt Nam
Hiệp hội Bao bì Việt Nam
Hiệp hội In Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Hiệp hội các Đô thị Việt Nam
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam
Hiệp hội sản xuất – KD Dược Việt Nam
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Hình ảnh minh hoạ của Diễn đàn BĐS Công nghiệp VN 2019 – Lần đầu tiên tổ chức
Hiệp hội tư vấn Xây dựng Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Kênh

Trước SK

Sau SK

PR báo điện tử

50-60 bài PR

60-80 bài PR

Truyền hình

10 đài TH đưa tin

T

T

b.

b

P

.

T

a

T

Dự kiến các đơn vị báo chí và truyền hình
sẽ mời đưa tin, truyền thông về Diễn đàn
Trước và Sau sự kiện
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- Một số báo – đài khác
- Và báo đài tại 60 địa phương trên toàn quốc

Sau sự kiện ngày 23/4/2019 đã có
-

VTV1 – Bản tin Tài chính – Kinh doanh
ngày 23/4/2019:

VTV1 – Bản tin Tài chính – Kinh doanh
ngày 25/4/2019:

Xem thêm thông tin chi tiết tại:
https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-toi23-4-2019-363439.htm

Xem thêm tin chi tiết tại: https://vtv.vn/kinhte/bat-dong-san-khu-cong-nghiep-con-nhieu-dudia-de-tiep-tuc-tang-truong20190425083653033.htm

8 Đài truyền hình đưa 10 tin về Diễn đàn
BĐS Công nghiệp Việt Nam 2019.

Sự kiện 2019 có:
•
•

Hơn 50 đơn vị báo điện tử đưa tin trước và sau sự kiện
Có 144 link bài viết PR đã được phát hành nói về Diễn đàn
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JM9mWwgZHW
LmWCVRYwmxItHdUc-GtxXIVQis9bS2cwA/edit#gid=0

VTV4 – Bản tin Tiếng việt ngày 23/4/2019:

Xem thêm tin chi tiết tại: https://vtv.vn/video/bantin-tieng-viet-21h-vtv4-23-4-2019-363438.htm

VTC10 – Bản tin Nhịp cầu giao thương
ngày 23/4/2019:

Xem thêm tin chi tiết tại:
https://www.vtc.gov.vn/viewvod/51798-nhipcau-giao-thuong-23-04-2019.html

VITV – Hộp tin Việt Nam 18:00 ngày
23/4/2019:

Truyền hình Quốc hội – Bản tin Dòng
chảy của Tiền ngày 23/4/2019:

T

Xem thêm tin chi tiết tại:
http://www.quochoitv.vn/Videos/dong-chaycua-tien/2019/4/ban-tin-dong-chay-cua-tienchieu-ngay-23-04-2019/232029

Truyền hình Đảng cộng sản – Bản tin Thời sự
ngày 23/4/2019:

Xem thêm tin chi tiết tại:
http://dangcongsan.vn/video/id/1506244.html
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VITV – Bản tin Xây dựng và BĐS:
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Xem thêm tin chi tiết tại: http://vitv.vn/tinvideo/23-04-2019/ban-tin-hop-tin-viet-nam18h-phat-song-1800-23-04-2019/216593

Truyền hình Quốc hội – Bản tin Dòng chảy
của Tiền ngày 24/4/2019:

Xem thêm tin chi tiết tại:
http://www.quochoitv.vn/Videos/dong-chay-cuatien/2019/4/ban-tin-dong-chay-cua-tien-trua-ngay24-04-2019/232043

Xem thêm tin chi tiết tại: http://vitv.vn/tinvideo/23-04-2019/ban-tin-xay-dung-va-bat-dongsan-phat-song-1945-23-04-2019/216592

VITV – Bản tin Tâm chấn

Xem thêm tin chi tiết tại: http://vitv.vn/tin-video/2304-2019/ban-tin-tam-chan-phat-song-2000-23-042019/216597
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Ông Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Phát biểu tại Diễn đàn BĐS Công nghiệp VN 2019
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Ông Yoshio Saeki - Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận
Phát triển Hải ngoại, FUJITA CORP.

Đối với: NHÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG KCN

T

- Tiếp cận quỹ đất mới đã có quy hoạch đang mời gọi đầu tư
xây dựng hạ tầng từ các địa phương.
- Tiếp cận các doanh nghiệp sản xuất để nâng cao tỷ lệ lấp đầy
lên 100% cho KCN của công ty đã xây dựng xong.
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Đối với: DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Là doanh nghiệp sản xuất cần thuê nhà xưởng, kho bãi lớn
- Được tiếp cận, lựa chọn nguồn đất trống, nhà xưởng
xây sẵn tại các KCN trong toàn quốc
- Được tiếp cận chính sách, chương mời gọi đầu tư của
các địa phương

Tiếp xúc báo chí & cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp tại sự kiện
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Add title text

Ông Ngô Hữu Tiệp - Chủ tịch
GIZA E&C., JSC

Bà Trương Tú
Phương
click
to add your text
Chủ tịch HĐQT,
Tổng
here clickGĐ
to add your
CTCP Đại An; Chủ đầu tư KCN ĐẠI
AN.here
text
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Thiết kế phối cảnh 3D sự kiện

5/6/2020
2020
Tháng 2-3-4
2020

Truyền thông
sự kiện đợt 2
T

T

19/6/2020
Xác nhận
khách mời và chốt ds
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Sự kiện chính thức

Sản xuất

Tháng 1
2020

Xây dựng
chương trình

Truyền thông
tài trợ

Truyền thông
- Báo chí
- Email MKT
- Mạng xã hội

Tháng
3-4-5
2020

Tháng 5
2020

TỔNG KẾT
Báo cáo sự kiện

12/6
2020

26/6
2020
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Liên hệ xin tư vấn & nhận thông tin chương trình chi tiết
Ms. Lê Thị Huyền – Trưởng ban vận động tài trợ
Tel: 08.3622.5526 – Email: huyen.le@ThuongGiaMedia.com

Bước

Thảo luận & Trao đổi

02

BTC có trách nhiệm tư vấn và cung cấp các thông tin liên quan đến gói tài trợ
mà doanh nghiệp đang quan tâm.
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Ký hợp đồng tài trợ và Chuyển khoản
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Kể từ khi BTC nhận được tiền tài trợ chuyển khoản, là mốc thời gian xác nhận doanh nghiệp đã tham gia tài
trợ chính thức cho sự kiện. Doanh nghiệp được nhận các quyền lợi tài trợ còn lại tính từ thời điểm
chuyển tiền tài trợ, các quyền lợi đã triển khai xong, BTC sẽ không +- bù quyền lợi.

Bước

Triển khai các quyền lợi tài trợ
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Nhà tài trợ (doanh nghiệp) cung cấp sớm nhất các thông tin hình ảnh, nội dung cho BTC
qua email bdscnvn@gmail.com

Bước

Báo cáo sau sự kiện

05

Sau sự kiện 7-10 ngày, BTC có trách nhiệm gửi tới nhà tài trợ báo cáo sau sự kiện những quyền
lợi đã thực hiện (Tuỳ vào nội dung tài trợ, BTC sẽ Báo cáo bằng hình ảnh, văn bản hoặc video)
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Thông tin về nội dung, diễn giả .v.v. của sự kiện sẽ được cập nhật liên tục.
Vui lòng liên hệ để nhận thông tin cập nhật mới nhất.
hoặc truy cập www.batdongsancongnghiep.vn

Mở Zalo để quét

Lưu ý quan trọng:
Bản giới thiệu chỉ có giá trị thông tin đến thời điểm hiện tại.
Vui lòng liên hệ BTC để cập nhật thông tin mới nhất về Diễn đàn.

Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) là đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính
phủ (VPCP); có chức năng tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, VPCP, các hội nghị, hoạt động khác của Đảng, Nhà nước,
Quốc hội khi có yêu cầu.
T

T

b.

b

P

.

T

a

Chính vì vậy, công tác an ninh, y tế nói chung và công tác phòng dịch tại đây
sẽ được tuân thủ và đảm bảo.

PHÒNG VIP
Trung tâm Hội nghị Quốc tế
ĐC: 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
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