Phó Ch tch UBND thành ph H K Minh (th hai, t phi qua) thm gian hàng trng bày ca nc bn Hàn
Quc ti Hi ch EWEC 2020. nh: KHÁNH HÒA

Hi ch là c hi các a phng trên tuyn hành lang kinh t ông Tây gii thiu các thành
tu phát trin kinh t, gii thiu v tim nng, th mnh và c hi hp tác u t ca a phng; tng cng
mi quan h ngoi giao gia các quc gia; kt ni hp tác kinh doanh gia các doanh
nghip, nhà u t…
Ln u tiên có gian hàng tham gia ti Hi ch EWEC - à Nng 2020, ông Daniel
Dobrev, Trng phòng Thng mi và Kinh t ca i s quán Bulgaria ti Vit Nam, cho bit
ã mang n gii thiu ti hi ch hai sn phm c trng là sa chua và nc hoa hng. Ông
Daniel Dobrev ánh giá cao công tác t chc hi ch cng nh nhìn nhn ây là c hi tt
tng cng kt ni giao thng, tìm hiu k hn v th trng thành ph à Nng nói riêng, Vit Nam
nói chung.
Bà inh Nguyn Hoàng Th, Giám c HTX Công ngh cao Mt Tri Vit k vng, thông
qua vic tham gia trng bày sn phm ti hi ch, có th tìm kim thêm nhiu i tác, kênh
phân phi cho sn phm dinh dng t to xon Spirulina (to mt tri).
Còn bà Phm Th Hà, ng ch c s sn xut bò mt nng Nguyt Viên (Gia Lai) hy vng s
m rng th phn cho sn phm bò khô si, bò nguyên lát và bò mt nng ti th trng à Nng
thông qua vic tham gia hi ch EWEC ln này.
Mt s hình nh giao thng sôi ng ang din ra ti hi ch:
Nhiu sn phm sch, t chun OCOP ca các a phng c trng bày, gii thiu ti hi ch. nh: VN HOÀNG
Hi ch có s tham gia ca 19 n v thuc các S Công Thng, Trung tâm Khuyn công và Xúc tin thng
mi... n t các tnh, thành trên c nc. nh: VN HOÀNG
Hi ch thu hút sn phm n t nhiu quc gia nh: Nht Bn, Ý, Hàn Quc, Bulgaria... nh: VN HOÀNG
Khu mua sm tiêu dùng tng hp trong khuôn viên ca Trung tâm Hi ch trin lãm à Nng thu hút nhiu
lt tham quan, mua sm. nh: VN HOÀNG

Ngun: Báo à Nng

