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21-22 SEPTEMBER, 2017 | NGÀY 21-22 THÁNG CHÍN, 2017 KHÁCH SẠN MELIA - 44B PHỐ LÝ THƯỜNG KIỆT - HÀ NỘI

  Từ ngày 21 đến 22/09 tại ks Mеlia Hà Nội sẽ diễn ra Lễ 
hội - Hội thảo Ẩm Thực về các món ăn, đồ uống đến từ 
các nhà sản xuất hàng đầu của Nga. 

  Lễ hội lần này là một sự kiện Văn hóa – Kinh tế trong khuôn khổ chương trình «Trung tâm xuất khẩu LB 
Nga» nhằm phát triển các sản phẩm chất lượng cao của nghành công nghiệp thực phẩm LB Nga, đồng 
thời phát huy khả năng của các công ty xuất khẩu Nga hiện nay.   

  Lễ hội - Hội thảo Ẩm Thực Nga sẽ diễn ra với sự tham dự của các đại diện của Bộ công thương và nông 
nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan hải quan, các chuyên gia kinh tế thị trường 
và ngành chế biến thực phẩm cũng như các đại diện báo chí và tuyên truyền. 
Ở Việt Nam, các sản phẩm của Nga được đánh giá cao và được biết đến với một loạt các khách hàng 
trong một thời gian dài. Chương trình nhằm quảng bá hàng hóa và dịch vụ của Nga tại Việt Nam và được 
hỗ trợ ở mức cao nhất bởi chính phủ Nga. 

  Các sản phẩm chất lượng từ Nga đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, với mức giá trong 
trường hợp này được cho là khá thấp so với các đối tác phương Tây. Sự kiện lần này được thiết kế dành 
cho không chỉ các chuyên gia trong lĩnh vực thị trường công nghiệp thực phẩm, mà còn dành cho các 
doanh nghiệp bán lẻ, công ty thương mại tại Việt Nam cũng như cho những đối tượng rộng hơn. 
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CTCP ”TRUNG TÂM XUẤT KHẨU NGA”

   Là một tổ chức “một cửa” của Chính phủ Nga để hỗ trợ phát triển thị trường nước ngoài  cho các 
nhà xuất khẩu Nga.

  Địa vị pháp lý của CTCP REC được Luật Liên bang số 185-FZ ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2015 
và Điều 970 phần 2 của Luật dân sự Liên bang Nga quy định.

  Chủ tịch Hội đồng các Giám đốc của REC hiện là Phó thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga- Ông Igor 
Shuvalov.

  Trong thành phần của REC có Công ty bảo hiểm tín dụng và đầu tư xuất khẩu Nga (EXIAR) và Ngân 
hàng xuất nhập khẩu Nga (ROSEXIMBANK).

  REC hỗ trợ xuất khẩu một cách tổng hợp và theo địa chỉ cho các tổ chức kinh doanh xuất khẩu và 
kinh tế đối ngoại của Liên bang Nga. 

  REC cung cấp dịch vụ tài chính (tín dụng, bảo hiểm, bảo lãnh ngân hàng) và các dịch vụ phí tài chính 
cho các nhà xuất khẩu, đồng thời có nhiệm vụ đề xuất các kiến nghị, các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ, 
khuyến khích xuất khẩu trình Chính phủ Nga quyết định.

  REC hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm phi nguyên liệu.

  REC hiện có hệ thống văn phòng đại diện ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Văn phòng đại diện 
tại Việt Nam là nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga,  đóng tại tòa nhà DAEHA 360 
Kim Mã Hà Nội.

Chương trình bao gồm - Lễ khai mạc chính thức của sự kiện, triển lãm hàng hóa và các quy trình 
công nghệ, thuyết trình về các sản phẩm, hội thảo và thử hương vị, chương trình văn hóa và giải trí, 
chương trình nấu ăn, hội thảo chuyên ngành cho người tham gia của Nga và Việt Nam. 

  Bên cạnh đó là hội thảo giữa các chuyên gia thị trường trong ngành công nghiệp thực phẩm và đại 
diện chính thức của các Bộ và các cơ quan ban ngành có liên quan của Việt Nam. 

  Đặc biệt hơn lần đầu tại Hà Nội khách tham dự sẽ được nghe trình bày về những thực phẩm và đồ 
uống ngon nhất cũng như tốt nhất từ nước Nga.

  Đối với các chuyên gia thị trường sẽ được tạo mọi điều kiện để làm quen với các nhà sản xuất và 
người bán, đó là cơ hội không thể bỏ qua để trao đổi thông tin, đàm phán và ký hợp đồng trực tiếp với 
các nhà sản xuất từ Nga.   

Các nhà tổ chức, đồng tổ chức hy vọng rằng sự kiện này sẽ là chuyến ghé thăm của hơn 300 tuyển 
thủ chuyên nghiệp trên sân đấu của thị trường thực phẩm Việt Nam nói chung và công chúng nói 
riêng. 

  Rất mong sự thịnh vượng cho doanh nghiệp của bạn!
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