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Kính gửi: Ban Lãnh đạo các Doanh nghiệp Thủy sản 

Để giúp doanh nghiệp, đối tác và khách hàng nắm bắt nhanh và đầy đủ toàn bộ bức tranh, 

năng lực về sản xuất-xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong chuỗi thời gian 5 năm (2016-2020) chỉ 

bằng một ấn phẩm nhỏ gọn, tiện lợi, VPHH VASEP dự kiến tổng hợp, phát hành poster “Toàn 

cảnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 2016-2020” vào cuối tháng 7/2021. 

Với các bảng biểu, số liệu, hình ảnh và đồ thị minh hoạ sinh động, dễ hiểu, Poster thể hiện 

toàn bộ dữ liệu về diện tích, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản, tôm, cá tra; sản lượng khai thác hải 

sản; xuất khẩu thuỷ sản, tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua ghẹ, 

cá biển sang các thị trường; vị thế của Việt Nam trong các bảng top thị trường xuất khẩu, nhu 

cầu của các thị trường nhập khẩu; đặc biệt, dữ liệu chi tiết TOP 100 DN xuất khẩu thuỷ sản của 

5 năm liên tiếp 2016-2020 và Top 10 các DN xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ.  

Đây là ấn phẩm “toàn cảnh xuất khẩu thuỷ sản” đầu tiên của VASEP dưới hình thức 

Poster ngôn ngữ tiếng Anh, in 2 mặt với kích thước 80cm x 90cm, phù hợp gấp nhỏ làm tài 

liệu bỏ túi hoặc đóng khung treo tường (như bản đồ) tại các không gian khác nhau. Thời gian 

phát hành dự kiến cuối tháng 7/2021, với số lượng Poster là 5.000 bản. 

Với số lượng phát hành và quy mô tiếp cận lớn, hình thức gọn, nhẹ, thông tin đầy đủ, 

poster sẽ là một hình thức truyền thông mạnh mẽ và quảng bá rộng rãi về ngành thủy sản Việt 

Nam với những mặt hàng chủ lực và các thương hiệu, thông tin DN tới các đối tác và thị trường 

khác nhau thông qua các kênh chính như sau: 

1. Phát hành tại các hội chợ quốc tế, các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước do 

VASEP tổ chức hoặc tham gia. 

2. Cung cấp theo yêu cầu của các DN, các tổ chức, các CQĐD Thương mại Việt Nam tại 

các nước; các CQĐD Thương mại của các nước tại Việt Nam; các khách hàng thường 

xuyên và cộng đồng DN. 

 VPHH VASEP trân trọng thông báo và kính mời Quý DN hỗ trợ và đăng ký tham gia 

quảng bá theo mẫu đăng ký gửi kèm theo công văn này và gửi về Trung tâm VASEP.PRO trước 

17h00 ngày 20/07/2021. Xin vui lòng liên hệ và gửi thông tin cho Ms. Trang -  Email: 

nguyentrang@vasep.com.vn ĐT: (024) 3835 4496 (ext.212);  Fax: (024) 3771 5084 và mobile: 

0906.151.556  

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý DN. Trân trọng cảm ơn và kính chào! 
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