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Bối Cảnh
Trong những năm qua, ngành Chế biến gỗ luôn giữ vị thế là ngành xuất khẩu quan trọng 
cũng như đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Tuy nhiên, tác động của đại 
dịch và tình hình chính trị trên thế giới đã có những ảnh hưởng nghiêm trọng trong sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì điều này mà HAWA nói riêng và các cơ quan quản lý đều đang nỗ lực triển khai 
nhanh chóng những chương trình cụ thể để DN nội thất có thể tiếp cận nhiều hơn nữa với 
khách hàng thế giới. UBND TP.HCM trong đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn TP đến năm 
2025 định vị nội thất là ngành nghề thế mạnh, cần được hỗ trợ để phát triển, nhất là công tác 
truyền thông, xúc tiến thương mại.

Hội chợ Xuất khẩu Đồ gỗ & Nội thất - HawaExpo 2023 do HAWA tổ chức sẽ là một trong 
những hoạt động được xem là quan trọng và thiết thực mang lại cơ hội cho chính các doanh 
nghiệp ngành chế biến gỗ Việt Nam và cho sự phát triển của ngành công nghiệp nội thất Việt 
Nam trong thời gian tới.

Tiếp nối sự hỗ trợ, hợp tác bền vững trong suốt gần 15 năm qua cho Hội chợ xuất khẩu và 
các hoạt động xúc tiến thương mại cho ngành gỗ, với chiến lược mới, tầm nhìn mới, Sở 
Công Thương và HAWA sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức Hội chợ Xuất khẩu Đồ gỗ & Nội thất - 
HawaExpo 2023.



❖ TThời gian: từ ngày 22 đến ngày 25 
tháng 02 năm 2023

❖ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm 
Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh,

❖ Quy mô dự kiến: 1.600 gian hàng; 15.000 
khách tham quanHawaExpo 2023 diễn ra từ 22-25/2/2023 tại 

SECC là nơi thể hiện sự đa dạng của ngành Gỗ 
& Nội thất Viêt Nam, quy tụ số lượng lớn các 
nhà sản xuất Việt Nam tham gia trưng bày, 
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nội thất của thị 
trường thế giới.

Được bảo trợ bởi Bộ NN&PTNT, Bộ Công 
Thương, Sở Công Thương tp.HCM, cùng với sự 
phối hợp của 5 Hiệp Hội VIFOREST, HAWA, BIFA, 
DOWA, FPA, HawaExpo 2023 là một sự kiện 
mang tầm vóc quốc gia, được đầu tư hiện đại, 
các hoạt động bên lề phong phú, chương trình 
hỗ trợ hiệu quả cho nhà trưng bày và nhà 
mua hàng.

Diễn ra cuối tháng 2/2023, HawaExpo là điểm 
đến đầu tiên của chuỗi các hội chợ nội thất 
các nước trong khu vực, đón đầu các cơ hội 
giao thương hiệu quả cho nhà triển lãm.

●Indoor furniture

●Outdoor furniture

●Office furniture

●Hospitality and Project

●Gift and Handicraft

●Home accessories

●Hardware

●Wood material and panels

●Wooden House
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● Hall A (8.800 sqm): Furniture and Furnishing
● HHall B (8.800 sqm): Furniture and Furnishing
● Khu ngoài trời  C4 - C5 (300 sqm): Wooden House, Landscape, Outdoor Furniture
● Khu nhà bạtbạt C1,2,3 (800 sqm): Furniture, Materials, Accessories, hardwares

Quy mô triển lãm và nhóm sản phẩm trưng bày



GROWTH THROUGH DIVERSIFICATION

Hội thảo, Workshop, tham quan nhà máy, 
showroom, event bên lề

Trực tiếp & Trực tuyến
HÌNH THỨC 

TRẢI NGHIỆM 

Kết nối giữa nhà mua hàng và nhà 
triển lãm, và giữa các nhà triển lãm 
với nhau

KẾT NỐI

US, EU, UK, AUS, Japan, Korea
New Market: Middle East, ASEAN, 
India, …

THỊ TRƯỜNG

Local publication, advertisement, social 
media, digital, online publicity, news, 

email marketing, Event…

MARKETING NHÀ MUA HÀNG 

NHÀ TRIỂN LÃM

Nội thất trong nhà, Nội thất 
ngoài trời, Nội thất văn phòng, 
Quà lưu niệm và Hàng thủ công 
mỹ nghệ, Phụ kiện trang trí, phụ 
kiện sản xuất…..

SẢN PHẨM

Nhà mua hàng: trong khu vực và trên 
toàn cầu
Nhà triển lãm: Nội thất, phụ kiện, vật liệu 
trang trí, phụ trợ… 

KHÁCH HÀNG



HawaExpo "One-stop furniture sourcing show” nói 
lên sự đa dạng của ngành chế biến gỗ Việt Nam và là nơi thể 
hiện thế mạnh của những nhà sản xuất địa phương, đáp 
ứng nhu cầu của chuỗi cung ứng về sự đa dạng và chất lượng 
cao.. 

HawaExpo 2023
 
GROWTH THROUGH DIVERSIFICATION

Không chỉ tập trung trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương, 
HawaExpo sẽ đầu tư không gian triển lãm cho các thiết kế 
mới, những sản phẩm từ các đội ngũ thiết kế trẻ và doanh 
nghiệp trong ngành. Các không gian trưng bày truyền cảm 
hứng: ASEAN Furniture Pavilion, Designed by Vietnam 
Pavilion, Acacia Pavilion



CHUỖI HỘI CHỢ QUỐC TẾ NGÀNH GỖ CÁC NƯỚC ASIA 2023

Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hội chợ các nước thành viên của Hội đồng công nghiệp nội thất 
Đông Nam Á – AFIC., HawaExpo sẽ là điểm đến đầu tiên trong hành trình tham quan của nhà mua hàng 
quốc tế. Theo sau đó sẽ là hội chợ các nước Malaysia, Indonesia, Trung Quốc…

Feb 26 - 28: Factories Visit & Travel



One-stop Furniture 
Sourcing 

Diễn ra từ ngày 22 - 
25/02 với hàng 

ngàn sản phẩm, 
đa dạng về thị 

trường,  phong phú 
dòng hàng….

B2B Matching

Diễn ra tai khu vực 
kết nối giao 

thương B2B tại 
hội chợ với sự hỗ 

trợ của BTC

Tham quan 
nhà máy

Từ 26 - 28/2  các đoàn 
tham quan nhà máy 

giúp nhà mua hàng  
thêm cơ hội tiếp cận 
nhà máy tại các tỉnh 

lân cận.

Triển lãm trực 
tuyến trên nền 

tảng HOPE

What’s New?
Kết nối giao thương hiệu quả

giữa nhà mua hàng & Nhà triển lãm

Kết hợp triển lãm trực 
tuyến Hopefairs.com 

xuyên suốt 3 tháng giúp 
doanh nghiệp tiếp cận 
với nhà mua hàng tiềm 

năng trước, trong và sau 
hội chợ.



Hướng dẫn sắp đặt, 
trưng bày, mẹo hay và 
kinh nghiệm kết nối 

B2B hiệu quả

Hỗ trợ quảng bá sản phẩm 
của nhà triển lãm đến nhà 

mua hàng tiềm năng bằng các 
công cụ email marketing, 

Social Media

Đa dạng các hội thảo, 
workshop cập nhật định 
hướng thị trường: ESG, 
vật liệu tái chế, yêu cầu thị 

trường

What’s New?
OSE (Organizer support Exhibitor) 
Chương trình hỗ trợ nhà triển lãm

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢNG BÁ SỰ KIỆN BÊN LỀ



10
￼

HawaExpo After Dark: tham quan showroom, khám phá, kết nối 
và giao lưu văn hóa.

Buyer Hospitality: Giới thiệu các dịch vụ tiện ích như khách sạn, 
nhà hàng, đi lại, địa điểm tham quan…

Business travel: kết hợp các tour du lịch, tham quan địa danh, làng 
nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực, chơi golf…Đây sẽ là một 
chuyến công tác kết hợp du lịch với nhiều trải nghiệm thú vị và ấn 
tượng. 

What’s New?
OSB (Organizer support Buyer)
Chương trình thu hút nhà mua hàng

Phối hợp thực hiện:  Hiệp hội du lịch Việt Nam



Tiếp cận nhà  mua hàng quốc 
tế với sự hỗ trợ của các Cơ 

quan, Thương vụ Việt Nam 
tại nước ngoài,  Vietrade, Sở 

Công Thương, Bộ Công 
Thương….

Phối hợp với các hiệp hội 
đối tác tổ chức đón đoàn 

nhà mua hàng từ các thị 
trường trọng điểm đến 

tham quan hội chợ. 

Quảng cáo hội chợ đến 
nhà mua quốc tế thông 

qua các sự kiện 
chuyên ngành, hội 

chợ quốc tế.

THU HÚT NHÀ MUA HÀNG ĐẾN HawaExpo

Thương vụ 
Việt Nam tại 

các nước

Sự kiện 
chuyên ngành

Buying mission



Quảng bá trực tiếp đến hơn 10.000 
email nhà mua hàng quốc tế thông 
qua hệ thống dữ liệu của HAWA. 

THU HÚT NHÀ MUA HÀNG ĐẾN HawaExpo



ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ





ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG TRONG NƯỚC 



Quản lý hội chợ
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Bảo trợ bởi

Hỗ trợ bởi

Vận hành hội chợ



BCH HAWA sẽ trực tiếp đưa ra các định hướng 
cụ thể và tham gia chỉ đạo các hoạt động của 
chương trình, bao gồm:

- Ban phat triển chiên lược
- Ban đôi ngoại
- Ban hỗ trợ nhà triển lãm
- Ban hỗ trợ nhà mua hàng

BAN CHẤP HÀNH HAWA

15 nhân sự nhiệt huyết, dày dạn chuyên môn và 
có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực:

- Exhibitor Dept
- Buyer Dept
- Truyền thông & Marketing
- Sự kiện
- Kết nối nhà cung ứng
- Tài chính & hậu cần

BANBAN VẬN HÀNH

- LAITA - Đối tác sáng tạo
- Các chuyên gia, đối tác khác về truyền thông, 

thiết kế, thi công….: 

CHUYÊN GIA & ĐỐI TÁC



THANK YOU!

Website: www.hawa.vn Hotline: 090 250 7770Email: info@hawa.org.vn

Contact persons: Ms.Hieu + 84 944736530;    Ms.Nhu +84907132670;     Ms. Kim +84 988002616;     Ms.Tuyet  +84989707936


