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[VN]  Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, triển lãm 
VIETSTOCK lần thứ 11 - triển lãm Quốc tế Chuyên ngành 
Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi & Chế biến thịt sẽ được tổ 
chức từ ngày 11 » 13 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội 
chợ & Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM. Diễn ra đồng thời với 
Triển lãm Thủy sản Aquaculture Vietnam 2023, 
VIETSTOCK 2023 là sự kiện toàn diện và độc đáo, nơi hội 
tụ, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Việt 
Nam và khu vực, hoạt động trong chuỗi giá trị chăn nuôi - 
thủy sản - chế biến thịt, qua đó tìm ra những giải pháp, cơ 

hội và sự hợp tác mới.

 Animal Health
 Aquaculture & Livestock Feed
 Livestock Industry Supplies & Equipment
 Cleaning & Disinfection Chemicals & Equipment
 Climate Control Equipment
 Dairy Equipment
 Drinking Water Equipment
 Farm Supplies
 Feed Additives & Animal Nutrition
 Feed Ingredients
 Feed Processing & Manufacturing Equipment & Software 
 Feeding Systems
 Genetics & Artificial Insemination
 Hatchery Equipment
 Industry Associations
 Information Systems
 Meat, Egg & Dairy Processing & Packaging Materials 
 & Technology
 Media & Trade Publications
 Poultry & Livestock
 plus many others

 Buyers & Specifiers
 Consultants & Researchers
 Feedmillers
 Food Exporters, Wholesalers, Retailers & Distributors
 Government & Academe
 Livestock Farmers & Integrators
 Nutritionists
 Processed Food Manufacturers
 Producer Associations
 Quality Controllers
 Senior Management
 Slaughterhouses & Processing Manufacturers
 Trade Media
 Traders, Suppliers & Distributors
 Veterinarians
 plus many others

EXHIBITOR
PROFILE

 Thú y
 Thức ăn chăn nuôi & thức ăn thủy sản
 Thiết bị chuồng trại chăn nuôi
 Hóa chất, thiết bị làm sạch và khử trùng
 Thiết bị kiểm soát khí hậu
 Thiết bị sản xuất sữa
 Thiết bị uống nước cho chuồng trại
 Thiết bị trang trại
 Phụ gia TĂCN & Dinh dưỡng Động vật
 Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
 Phần mềm và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi 
 Hệ thống cung cấp thức ăn 
 Con giống và thụ tinh nhân tạo
 Thiết bị trại giống
 Hiệp hội chuyên ngành
 Hệ thống quản lý thông tin
 Công nghệ chế biến và đóng gói sản phẩm từ thịt, 
 trứng, sữa
 Ấn phẩm truyền thông
 Gia cầm và Chăn nuôi
 và nhiều sản phẩm khác

 Nhà cung cấp và người mua hàng
 Chuyên viên nghiên cứu và cố vấn
 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
 Đơn vị xuất khẩu, bán sỉ, bán lẻ và  phân phối
 Nhà khoa học Thực phẩm
 Cơ quan chính phủ & tổ chức giáo dục
 Người chăn nuôi
 Nhà dinh dưỡng
 Doanh nghiệp chế biến thực phẩm
 Hiệp hội các nhà sản xuất
 Quản lý chất lượng
 Lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức 
 Nhà máy giết mổ
 Cơ quan truyền thông
 Nhà phân phối, cung cấp, công ty thương mại
 Bác Sĩ Thú Y
 và nhiều sản phẩm khác

VISITOR
PROFILE

international &
local exhibitors

350

trade visitors
& professional buyers
During the 3-day show

11,000

[EN]  Established in 2004, the 11th edition of VIETSTOCK 
Expo and Forum - The Vietnam's Premier International 
Feed, Livestock & Meat Industry Show will be held on 11 » 13 
October 2023 at Saigon Exhibition & Convention Center, 
Ho Chi Minh City, Vietnam. Co-located with Aquaculture 
Vietnam 2023, VIETSTOCK 2023 will be the unique 
one-stop business platform for professionals in Vietnam & 
region, who involve in the farm-to-fork value chain for feed, 
livestock, meet & aquaculture products to meet up, create 
new business opportunities, come up with new ideas and 
solutions.

DANH MỤC 
SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

DANH MỤC 
KHÁCH THAM QUAN

đơn vị trưng bày
trong nước & quốc tế

350

khách tham quan
thương mại & chuyên ngành

trong 3 ngày triển lãm

11,000



[EN]  Over 506 trillion VND in total 
output value was estimated for the 
livestock industry in 2022, an increase of 
5.5% from the 2021 estimation. Seven 
million tonnes were estimated in 2022 to 
be the highest-ever live hog output; 18.4 
billion eggs and 1.1 million tonnes of milk 
were produced.

[EN]  About 80% of the raw materials 
used to produce animal feed in Vietnam 
are imported; the feed production cost 
in 2022 increased by 38% year-on-year 
and even doubled the cost in 2020.

[EN]  Vietnam proudly is the 1st country 
in the region successfully invented Africa 
Swine Fever’s vaccination to enhance 
the confidence in the battle of 
combatting ASF.

[EN]  In 2022, the total number of pigs 
climbed by 11.4% compared to 2021, while 
the cows number increased by 3.1%, and 
poultry number increased by 4.8%.

(Source: Vietnam General Statistics Office, 
Ministry of Agricultural and Rural 
Development)

[EN]  After the epidemic, Vietnam is 
considered as one of the ASEAN 
countries with the fastest recovery rates. 
Vietnam's GDP is anticipated to grow by 
8.02% in 2022 compared to 2021. The 
agriculture sector grew by 2.88%, adding 
0.27% percentage points to the overall 
economy's growth rate of total added 
value.

[VN]  Ước tính tổng giá trị sản xuất 
ngành chăn nuôi 2022 đạt trên 506 
nghìn tỷ đồng, tăng 5.5% so với 2021. Sản 
lượng thịt hơi ước tính đạt 7 triệu tấn, 
cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay; 
18.4 tỷ quả trứng và 1.1 triệu tấn sữa được 
sản xuất trong năm nay.

[VN]  Khoảng 80% nguyên liệu sản xuất 
thức ăn chăn nuôi của Việt Nam được 
nhập khẩu; chi phí sản xuất thức ăn 
chăn nuôi năm 2022 tăng 38% so với 
cùng kỳ và thậm chí gấp đôi năm 2020.

[VN]  Tổng đàn lợn năm 2022 tăng 11.4% 
so với 2021, đàn bò tăng 3.1% và gia cầm 
tăng 4.8%. 

[VN]  Việt Nam tự hào là quốc gia đầu 
tiên trong khu vực sáng chế thành công 
vắc xin ASF, góp phần nâng cao sự tự tin 
trong cuộc chiến đẩy lùi Dịch tả lợn 
châu Phi.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn)

[VN]  Sau đại dịch, Việt Nam được đánh 
giá là quốc gia có tốc độ phục hồi nhanh 
nhất trong khu vực ASEAN. GDP của 
Việt Nam năm được dự đoán tăng 
8.02% so với 2021. Ngành Nông nghiệp 
tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần 
trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng 
thêm của toàn nền kinh tế đất nước.

VIETNAM

[EN] Vietnam is geographically endowed 
with ideal conditions for its thriving 
aquaculture sector. Accordingly, the sector 
plays an important role in the country’s 
economy.

Vietnam is ranked as the world’s third 
largest aquaculture producer. In 2022, the 
aquaculture export turnover is estimated to 
making a record-breaking number of $11 
billion USD, increasing 23.8% compared to 
2021, and 22.2% over the projection.

Aquaculture production reached 5.19 
million tons, up 7% compared to 2021 and 
3.7% increase over the projection. Fisheries 
output reached 3.86 million tons.

In 2023, the aquaculture farming area will 
basically stabilize at 1.3 million hectares.

(Source: Vietnam Directorate of Fisheries (MARD))

A Growing
Aquaculture Industry

[VN]  Việt Nam là quốc gia được ưu đãi về 
mặt địa lý với điều kiện lý tưởng cho ngành 
nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, và trở 
thành ngành đóng vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế của đất nước.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba thế giới 
trong ngành sản xuất thủy sản. Năm 2022, 
kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước tính đạt 
kỷ lục 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với năm 2021 
và tăng 22,2% so với kế hoạch.

Nuôi trồng thủy sản đạt 5,19 triệu tấn, tăng 
7% với năm 2021 và tăng 3,7% so với kế 
hoạch.

Năm 2023, ngành thủy sản cơ bản giữ ổn 
định diện tích nuôi trồng 1,3 triệu ha.

(Nguồn: Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT))

Ngành nuôi trồng
Thủy sản phát triển

AQUACULTURE
OVERVIEW

TỔNG QUAN
NGÀNH NUÔI 

TRỒNG
THỦY SẢN

VIETNAM’S LIVESTOCK
OVERVIEW

TỔNG QUAN NGÀNH
CHĂN NUÔI VIỆT NAM



with the latest update on the 
current industry situation, 
especially the market new 
trends in the post COVID-19 
era.

is designed specially to 
provide transportation to 
livestock & aquaculture farmers 
from various provinces and 
Cambodia to visit VIETSTOCK 
2023 in group.

[VN]

       Conference & 
Technical Seminar

       Business 
Matching Program
– to provide the opportunity 
to get connected directly with 
the potential buyers since 
before the show.

Bus-in Program

[VN]  Cơ hội

       Chương trình 
Kết nối Doanh 
nghiệp
– cung cấp cơ hội kết nối với 
khách hàng tiềm năng ngay 
cả trước triển lãm.

        Hội thảo 
& Hội nghị
chuyên ngành mang đến 
những cập nhật mới nhất về 
tổng quan thị trường và xu 
hướng mới trong thời kỳ hậu 
COVID-19.

được thiết kế đặc biệt nhằm 
hỗ trợ các đoàn tham quan 
từ các tỉnh thành lân cận và 
Campuchia để đến tham dự 
VIETSTOCK 2023.

       Chương trình 
Tham quan
Theo đoàn 

[EN]  Grab the opportunity to 
showcase
the most Cutting-edge 
Technologies,
Products & Solutions
to the industry stakeholders.

Trưng bày các Công 
nghệ, Giải pháp & Sản 
phẩm tiên tiến
và ưu việt nhất tại triển lãm.

HIGHLIGHTS AT
VIETSTOCK 2023 EXPO & FORUM

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TẠI
TRIỂN LÃM VIETSTOCK 2023

[EN]

[VN]

       Vietstock Award 
2023
– The awards for livestock & 
aquaculture industry, endorsed 
by Department of Livestock 
Production (MARD) to 
recognize the esteemed 
organizations and companies 
who have made valuable 
contribution to local livestock, 
feed and aquaculture industry. 

       Giải thưởng 
ngành chăn nuôi & 
thủy sản Việt Nam
được chủ trì bởi Cục Chăn 
nuôi (Bộ NN&PTNT) nhằm 
vinh danh các Doanh nghiệp 
& Tổ chức đã có đóng góp to 
lớn trong ngành Chăn nuôi, 
Thức ăn chăn nuôi & Thủy 
sản.

[EN]

[VN]

[EN]

[EN]

[VN]



Corporate Senior Management / Owner
Quản lý công ty / Chủ sở hữu 

V
isitors

83%

80%

10,779
Attendees

Khách tham dự

Top Industries
Top Ngành nghề

Top Job Function
Top chức danh

Attendees will likely to
attend the next edition

Khách tham dự sẽ có khả năng
tham dự phiên bản tiếp theo

Attendees were
satisfied with the show

Khách tham dự hài lòng với 
trải nghiệm

tại Triển lãm & Hội thảo 
Vietstock 2022

Attendees will likely 
recommend this show

Khách tham dự có
thể sẽ giới thiệu triển lãm

Exhibitors

206
Exhibitors

Đơn vị trưng bày

8,800
sqm

China, Korea, Hybrid Pavilion
Trung Quốc, Hàn Quốc,
Gian hàng thực tế kết 

hợp trực tuyến

Exhibitors will likely to
join the next edition

Các đơn vị trưng bày có
thể sẽ tham gia triển lãm 

ở phiên tiếp theo

Exhibitors were
satisfied with the show

Các đơn vị trưng bày
hài lòng với Triển lãm 

Vietstock 2022

85%

83%

85%

29.2%

Sales and Marketing Management
Tiếp thị / Bán hàng 23.2%

Technical / Engineering
Kỹ thuật / Vận hành bảo dưỡng thiết bị 9.9%

Veterinarian / Animal Nutritionist / Production Technician
Thú y / Dinh dưỡng / Kỹ thuật sản xuất 7.9%

Purchasing / Procurement
Thu mua / Đặt hàng 7.8%

Others
Khác 20.5%

Countries / Regions
Quốc gia / Vùng lãnh thổ

21

Đ
ơn vị trư

n
g

 bày
K

h
ách Th

am
 quan

Aquaculture
Thủy sản

Breed / Genetics / Hatchery
Con giống / Di truyền / Ấp Trứng

Pig Farm
Trại heo

Poultry Farm
Trại Gia cầm

Broiler Farm
Trại gà thịt

Layer Farm
Trại gà lấy trứng

Cattle Farm: Dairy / Beef
Trại Gia Súc Lớn: Bò sữa, Bò thịt

Feed Additives / Feed Ingredients
Nguyên liệu, Phụ gia Thức ăn chăn nuôi

Raw Materials for Feed
(Crop, Maize, Corn... )
Nguyên liệu thô cho thức ăn chăn nuôi 
(Thóc, Bắp, Ngô…)

12.56% Feed Production
Sản xuất Thức ăn chăn 
nuôi

Feed / Veterinary Retailer 
Đại lý phân phối, cửa 
hàng bán lẻ thức ăn, 
thuốc thú y

Veterinary / Animal Health 
Thú y

Farm Equipment / 
Supplies / Accessories 
Thiết bị Trang trại / Vật tư 
/ Phụ kiện

Feed Machinery / 
Equipment / Supplies 
Thiết bị Thức ăn Chăn 
nuôi / Máy móc / Vật tư

Meat Processor / Food 
Manufacturer
Chế biến thịt và thực 
phẩm

Others
Khác

7.42%

3.71%

6.43%

5.78%

4.27%

3.62%

2.91%

8.86%

4.41%

3.67%

4.98%

3.05%

3.38%

3.69%

21.28%

0 10 20 30 40



Vietnam’s International
Aquaculture
Industry Event

Triển lãm Quốc tế
Chuyên ngành

Thủy sản
tại Việt Nam

[EN] Aquaculture Vietnam Expo 
& Forum is the must-attended 
aquaculture events, offers a 
professional business environment 
for meetings, networking and 
seeking new business 
opportunities.

www.aquafisheriesexpo.com

Concurrent Event with
Diễn ra đồng thời

[VN] Aquaculture Vietnam Expo 
& Forum là triển lãm về nuôi 
trồng thủy sản không thể bỏ lỡ, 
mang đến môi trường kinh 
doanh chuyên nghiệp cho các 
cuộc gặp gỡ, kết nối và tìm kiếm 
cơ hội kinh doanh mới.

[EN]  VIETSTOCK is organized by Informa 
PLC, a leading B2B information services 
group and the largest B2B Events organizer 
in the world. Please visit our website at 
www.informamarkets.com for more 
information about our presence in Asia.

[VN] Triển lãm VIETSTOCK được tổ chức 
bởi Tập đoàn Informa, tập đoàn hàng đầu 
về dịch vụ thông tin B2B và là nhà tổ chức 
sự kiện B2B hàng đầu thế giới. Xin vui lòng 
truy cập website www.informamarkets.com 
để biết thêm thông tin về hiện diện của 
chúng tôi tại Châu Á.

International
Ms. Rita Lau
 +6016 2069096
 Rita.Lau@informa.com

Vietnam
Ms. Sophie Nguyen
 +84 98 810 77 03
 Sophie.Nguyen@informa.com

Mr. Tony Thanh
 +84 938 346 523
 Tony.Ly@informa.com

ABOUT THE
ORGANIZER

COST OF
PARTICIPATION

CONTACT
SALES OFFICE

Gian hàng đất trống
Space Only

• Thảm trải sàn
• Bảng tên gian hàng
• Đèn huỳnh quang (40 watt)
• Bàn thông tin
• Ghế xếp
• Thùng rác
• Ổ cắm điện

• Needle-punch Carpet
• White Polyester Laminated Panels for 
 the Board
• Adhesive Vinyl Letters for the Exhibitor’s 
 Name and Booth Number on the Fascia 
 Board
• Fluorescent lights (40 watts)
• Information Counter
• Folding Chairs
• Waste Basket
• Power Outlet

The Walk-On Package is a basic 
stand framework built by our 
appointed stand contractor on your 
behalf. It is inclusive of

Gian hàng tiêu chuẩn đã bao gồm 
khung gian hàng cơ bản được thi 
công bởi nhà thầu chính thức của 
triển lãm. Vật dụng và thiết bị đi 
kèm gồm: 

 USD VND*
  (VAT 10%)

 396/m2 9,270,000/m2

Price per Sqm.
(min. 18sqm)

* for local contract to be implemented with 
a Red Invoice in Vietnam subject to VAT 10%

Space only and does not include any form of construction, 
furnishing and electrical fittings. The exhibitors is responsible for 
the design, construction, carpeting, furnishings and electrical 
fittings.

Gian hàng đất trống không bao gồm việc dàn dựng, trang trí và 
cung cấp thiết bị điện. Các đơn vị trưng bày chịu trách nhiệm về 
thiết kế, xây dựng, và trang thiết bị cho gian hàng.

@channuoi.vietstock www.linkedin.com/company/vietstock-exhibition/ www.vietstock.org

* Đối với hợp đồng ở Việt Nam. Chi phí 
gian hàng chưa bao gồm 10% thuế VAT

Gian hàng tiêu chuẩn
Walk-on Package

 USD VND*
  (VAT 10%)

 438/m2 10,370,000/m2

Price per Sqm.
(min. 12sqm)

* for local contract to be implemented with 
a Red Invoice in Vietnam subject to VAT 10%

* Đối với hợp đồng ở Việt Nam. Chi phí 
gian hàng chưa bao gồm 10% thuế VAT
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