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DIGITAL CONNECT LÀ GÌ? 

Nền tảng trực tuyến được vận hành trên Swapcard dành cho khách hàng không thể có mặt trực tiếp tại sự kiện, để có 

thể tiếp cận nội dung chương trình và kết nối đến các khách tham quan và đơn vị tham gia triển lãm. 

Digital Connect sẽ là sự kết hợp của 3 sự kiện hàng đầu trong ngành:  

• MTA Vietnam 2021, HVACR Vietnam 2021 và INMEX Vietnam 2021 

• Gian hàng triển lãm và Trưng bày sản phẩm trực tuyến 

• Live Chat, Cuộc gọi thoại và video với các khách tham dự 

• +6,000 Người mua và Chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới 

• +200 Đơn vị tham gia triển lãm 

DIGITAL CONNECT BẮT ĐẦU KHI NÀO? 

Được mở:  16 / 6 / 2021 – Đơn vị tham gia triển lãm chỉnh sửa trang thông tin và sắp xếp cuộc hẹn với các  

Người mua tiềm năng. 

LIVE!  7 - 10 / 7 / 2021 – Diễn ra các cuộc gọi video 1-1, có đầy đủ nội dung các buổi hội thảo trực tuyến. 

Quyền lợi: Cho đến 31 / 7 / 2021 – Nền tảng vẫn được mở, Danh mục sản phẩm và Hội thảo trực tuyến theo  

yêu cầu. 

CHI PHÍ THAM GIA? 

USD1,500 cho mỗi Đơn vị tham gia.  

Gói quyền lợi cho mỗi Đơn vi tham gia triển lãm trực tuyến bao gồm: 

Tài khoảng đăng nhập nền tảng (Đơn vị tham gia) 3 tài khoản 

Trưng bày sản phẩm nổi bật (bao gồm mô tả và hình ảnh) 3 

Video giới thiệu sản phẩm 1 

Đảm bảo lượng thông tin khách hàng sau sự kiên 20 

Thư mời đến Khách mua VIP 30 thư mời 

Logo công ty, Video và Thông tin liên hệ ✓ 

LIVE Chat, Cuộc gọi thoại và video và trao đổi thông tin 
liên hệ 

✓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=092r1h9x8Yg
http://mtavietnam.com/en-us/
https://www.hvacrseries.com/vietnam/en/home.html
https://www.maritimeshows.com/vietnam/en/home.html
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DIGITAL CONNECT TRÔNG NHƯ THẾ NÀO? 

Trang thông tin của đơn vị triển lãm hiển thị đến Người tham dự và Người mua  
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Trang chủ 

 

Trang tìm kiếm thông tin của Người tham dự / Người mua 

 


