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Tổng quan
• Thời gian tổ chức: 28~29/10/2020
• Hình thức tổ chức:
– Offline tại hội trường
– Online thông qua hình thức Zoom Meeting
– Triển lãm ảo trên Internet
• Số doanh nghiệp triển lãm: 130 doanh nghiệp
(Offline: 93 DN, Online: 37 DN)
(Đồng tổ chức cùng FBC Bangkok Webmatching 2020: Số doanh nghiệp
tham gia: 102 doanh nghiệp (Offline: 71 DN, Online: 31 DN)
• Số khách tham quan: 1,800 lượt
• Số DN triển lãm tham gia trả lời khảo sát:
– Ngày 1 (28/10/2020): 96/130 DN
– Ngày 2 (29/10/2020): 91/130 DN
• Hình thức khảo sát: phiếu khảo sát trực tiếp, Google form (dành cho các DN
tham gia theo hình thức online)

Hình ảnh FBC Hà Nội 2020 - 1

Hình ảnh FBC Hà Nội 2020 - 2

Hình ảnh FBC Hà Nội 2020 - 3

Hình ảnh FBC Hà Nội 2020 - 4
• Video lễ khai mạc: https://youtu.be/jK3ErZB7Lnk
• Ban tổ chức sẽ gửi đến các doanh nghiệp tham gia:
– Video tổng kết sự kiện
– Hình ảnh gian hàng của từng doanh nghiệp
(dự kiến gửi lần lượt trong tháng 11/2020)

Kết quả khảo sát doanh nghiệp - 1
Số danh thiếp đã
trao đổi (DN
triển lãm, khách
tham quan)

Số lượt giao
thương (DN
triển lãm, khách
tham quan)

Số giao thương
hiệu quả

Giá trị bán hàng
ước tính
(USD)

Giá trị mua
hàng ước tính
(USD)

28/10/2020

4,644

2,498

528

1,072,745

321,511

29/10/2020

4,520

2,867

664

498,393

192,191

Cả 2 ngày

9,164

5,365

1,192

1,571,138

513,702

Thời gian vừa qua dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Tại Việt
Nam mặc dù tình hình đang được kiểm soát tốt nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến việc giao
thương, đi lại trong và ngoài nước. Dù lo ngại về dịch bệnh nhưng NC Network vẫn muốn tìm
kiếm những cách làm mới để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhiều cơ hội nhất có thể mà
không bị ngăn cản bởi không gian, thời gian. Với quyết tâm mãnh liệt mà NC Network chúng
tôi đã triển khai Triển lãm 3 trong 1 – FBC Hà Nội 2020 – kết hợp giao thương Offline + giao
thương Online + Triển lãm ảo, thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, cơ quan ban
ngành, các tổ chức và cơ sở đào tạo. Không khí tại Hội trường trong 2 ngày tổ chức hầu như
luôn đông đúc, không khí giao thương sôi nổi.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp - 2
➢ Ý kiến về việc giao thương online
Rất tốt

20%
43%
15%

Có trục trặc xảy ra nhưng cuối cùng đã giải quyết được
Không tốt lắm
Đã đăng ký điều chỉnh lịch giao thương vào ngày dự phòng

22%

➢ Sự cố phát sinh trong giao thương online
- Sự cố đường truyền Internet

- Lỗi link Zoom

- Sự cố thiết bị (máy tính, điện thoại…)

- Bị nhầm link Zoom

- Đối phương không vào phòng, Đối phương vào
Zoom muộn hơn giờ hẹn

- Khác (Âm thanh hỗn loạn ở ngoài khách không
nghe được, Chưa chuẩn bị tốt, Không lưu lại thông
tin danh thiếp của khách hàng luôn, sau khi ra khỏi
phòng thì bị mất thông tin, Phải tiếp khách nên
không kịp vào Zoom…)

Kết quả khảo sát doanh nghiệp - 3
➢ Mức độ thỏa mãn khi tham gia FBC Hà Nội 2020
2%

1%
10%

Vô cùng thỏa mãn vượt cả chi phí bỏ ra
Thỏa mãn hơn so với chi phí bỏ ra
Bình thường

42%
45%

Không thấy phù hợp với chi phí bỏ ra lắm
Không phù hợp với chi phí bỏ ra

➢ Ý kiến của Doanh nghiệp
Công ty Nhật T
Do chưa quen Zoom nên có gặp trục
trặc, nhưng được BTC hỗ trợ nhiệt
tình qua LINE trong suốt thời gian
giao thương nên thấy rất cảm ơn.

Công ty VN N
Mong muốn tham gia sự kiện tiếp theo,
tuy nhiên BTC nên có hình thức kết
hợp để DN không bị sót mail, có thêm
buổi hướng dẫn nữa thì sẽ tốt hơn

Kết quả khảo sát doanh nghiệp - 4
➢ Suy nghĩ về việc tham gia sự kiện FBC tiếp theo
1%

9%

Muốn tham gia
Xem xét tham gia

34%

56%

Muốn tham quan
Không tham gia

➢ Ý kiến về hình thức tổ chức của sự kiện tiếp theo
4%
Nên kết hợp cả OFFLINE và ONLINE

23%
Nên làm OFFLINE tại Hội trường

73%

Chỉ cần tổ chức ONLINE

Kết quả khảo sát doanh nghiệp - 5
➢ Tần suất tổ chức mong muốn
13%

1 lần/năm

46%
41%

2 lần/năm
Từ 3 lần/năm trở lên

➢ Các nước mong muốn đồng tổ chức
18%

5%

41%
6%

12%
18%

Nhật Bản
Hàn Quốc
Mỹ
EU
Thái Lan
Khác

Vấn đề phát sinh và hướng cải tiến - 1
Vấn đề

Nguyên nhân

Hướng cải tiến

Hội trường nhỏ

- Tiết kiệm chi phí thuê hội trường để
DN có thể tham gia với mức phí thấp
- Thay đổi hội trường trong thời gian
ngắn nên chưa khảo sát được hết địa
điểm

- Khảo sát ý kiến DN về chi phí tham gia
- Khảo sát thêm 1 số địa điểm có thể tổ
chức triển lãm

DN không được chọn
vị trí gian hàng

Thay đổi hội trường trong thời gian
ngắn nên không kịp lên layout cho DN
chọn vị trí.

- Có thêm gói dịch vụ chọn vị trí, lên
layout sớm để DN có thể chọn vị trí trước

Thiết bị gian hàng có
phát sinh 1 số sự cố

Chưa kiểm soát triệt để nhà cung cấp

Trao đổi với nhà cung cấp trước khi bắt
đầu sự kiện, làm rõ về phạm vi đối ứng

Sự cố đường truyền
Internet

- Một số gian hàng tự đấu nối thiết bị
phát wifi vào hệ thống mạng của BTC
cung cấp dẫn đến lỗi hệ thống internet
của toàn hội trường
- Thiết bị của một số DN không có
cổng LAN hoặc đang được cấu hình
bảo mật không sử dụng được mạng
LAN bên ngoài

- Khảo sát phương án trọn gói thiết bị +
đường truyền internet tại chỗ (giống thiết
bị đã setup tại khu Web Exhibition
Information Counter)
- Quy định và hướng dẫn triệt để việc
tuân thủ quy định về đấu nối thiết bị
mạng trong gian hàng

Vấn đề phát sinh và hướng cải tiến - 1
Vấn đề
Sự cố thiết bị (máy
tính, điện thoại)

Cuộc họp Zoom diễn
ra không suôn sẻ

Nguyên nhân

Hướng cải tiến

- Một số DN không chuẩn bị tai nghe,
micro
- Máy tính của một số DN không kết
nối được vào âm thanh của Zoom
(không kiểm tra trước)

- Khảo sát phương án trọn gói thiết bị +
đường truyền internet tại chỗ (giống thiết
bị đã setup tại khu Web Exhibition
Information Counter)
- Hướng dẫn lại cụ thể cho DN về thiết bị

- Sự cố khi vào Zoom (không vào được
bằng link mà phải bằng ID/PW)
- Chưa quen với việc thao tác Zoom
- Một số DN không chuẩn bị kỹ trước khi
tổ chức (không kiểm tra mail, đọc tài liệu,
thực hành trước…)

- DN nên chuẩn bị kỹ hơn về tài liệu trước
khi vào cuộc giao thương (lưu thành folder
chuyên dành cho họp online riêng, offline
riêng…)
- BTC xây dựng tích hợp tất cả tính năng vào
một hệ thống (đăng thông tin, đặt lịch hẹn,
giao thương online, các công việc đăng ký
khác…)
- Tổ chức các buổi hướng dẫn thao tác, tham
gia cụ thể với tần suất nhiều hơn
- Ghi hình nội dung hướng dẫn và tạo thành
bộ hướng dẫn trực tuyến cho DN tham gia

Vấn đề phát sinh và hướng cải tiến - 2
Vấn đề
Không tham gia
họp trực tuyến
được vì bận tiếp
khách tham quan

Đặt lịch hẹn nhưng
sau đó không vào
họp hoặc hủy lịch

DN nước ngoài
không nhiều

Nguyên nhân

Hướng cải tiến

- Khách tham quan đến gian hàng đông
nhưng ít người phụ trách (vừa đảm nhiệm
họp trực tuyến, vừa tiếp khách trực tiếp)
nên phải ưu tiên khách trực tiếp hơn, dẫn
đến vào Zoom muộn hoặc không vào được

- Hướng dẫn DN phân công người phụ trách
(offline riêng, online riêng)
- Hội trường setup khu vực giao thương online
riêng

- DN không tìm hiểu kỹ thông tin về đối
phương, đến ngày giao thương xem lại
không thấy phù hợp nên hủy lịch đột ngột
hoặc không vào phòng họp mà không báo

- DN tìm hiểu kỹ thông tin về đối phương
trước khi đặt lịch hẹn (cần có bộ câu hỏi để xác
định đó có phải là đối tượng khách hàng/đối
tác yêu thích của mình hay không…)
- BTC xây dựng hệ thống có kiểm soát được
việc vào phòng họp online của DN

- Dịch covid dẫn đến hạn chế đi lại
- Hoạt động tuyên truyền của BTC chưa
phủ được hết các DN

- BTC đẩy mạnh tuyên truyền các hình thức
hiện có và mở rộng thêm các hình thức mới
- BTC cung cấp thêm bộ thiết kế quảng bá đa
dạng hơn cho DN, DN cùng đồng hành quảng
bá thông tin về sự kiện trên các phương tiện
của DN

Ý kiến thực tế của doanh nghiệp
Đây là lần thứ 3 chúng tôi tham gia FBC. Chúng tôi không đặt mục
tiêu tham gia phải có đơn hàng ngay, vì ngành cơ khí chế tạo thì
cần ít nhất 6 tháng, 1 năm mới đến đoạn sản xuất thử.v.v. Chúng tôi
muốn thông qua FBC để thông báo tới khách hàng hay nhân viên
của mình rằng công ty vẫn “KHỎE”, vẫn “PHÁT TRIỂN TỐT”.
Đứng chung vai sát cánh cùng các DN Việt Nam khác tại đây cũng
là một cách xây dựng cộng đồng DN có thể chia sẻ cơ hội hay
tương trợ nhau trong lúc khó khăn.

Chúng tôi đã kết nối được với
khách hàng tiềm năng cao,
nhiều khách đến gian hàng
nên không có thời gian tham
gia matching online. Lần tới
khi tham gia nhất định chúng
tôi sẽ có sự chuẩn bị và phân
công phụ trách kỹ lưỡng hơn.

Đây là lần đầu tiên công ty
tôi tham gia FBC. Chúng tôi
đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt
được nhiều lịch giao thương
online. Tôi cảm thấy FBC
có hiệu quả hơn so với các
triển lãm khác mà công ty
đã từng tham gia.

Triển lãm ảo FBC Hà Nội 2020

https://fbchanoi.vr-worldexpo.com/
Triển lãm ảo vẫn tiếp tục mở cửa đón khách tham
quan, giao thương đến hết ngày 30/11/2020
Doanh nghiệp chưa cung cấp thông tin hãy nhanh
chóng gửi thông tin theo hướng dẫn về BTC:
vn_fbc@factorynetasia.com (trước ngày 20/11/2020)
Hướng dẫn sử dụng triển lãm ảo FBC Hà Nội 2020
vui lòng xem tại ĐÂY

Kế hoạch tiếp theo của NC Network Việt Nam
•

Tổ chức FBC ASIA kết hợp OFFLINE, ONLINE và triển lãm ảo

•

Tích hợp đồng bộ hệ thống tổ chức FBC (đăng tải thông tin, đặt lịch hẹn, giao
thương trực tuyến, thông báo từ ban tổ chức, các loại form đăng ký..v.v.) vào một

nền tảng duy nhất.
•

Nghiên cứu kết hợp FBC truyền thống + triển lãm ảo vào website thông tin doanh
nghiệp ngành chế tạo Emidas (https://vi.nc-net.com/)

•

Nghiên cứu phát triển các giải pháp mới về quảng bá thông tin doanh nghiệp trên
Internet (là chủ đề mà DN quan tâm nhiều khi trả lời khảo sát)

•

Tổ chức các buổi chia sẻ thông tin, kiến thức theo các chủ đề mà doanh nghiệp quan

tâm
•

Đẩy mạnh việc tạo liên kết và mở rộng mạng lưới kết nối mà NC Network đang có
cùng với cộng đồng doanh nghiệp ngành chế tạo

