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CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SÀI GÒN TRUNG TÂM/ SAIGON CENTRAL DEVELOPMENT LIMITED 

BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM – TRIỂN LÃM VnOPI FAIR – TP.HCM – 1-3/6/2018/POST FAIR REPORT ON VnOPI Fair - HCMC – 1st -3rd June 2018 

VnOPI Fair – Triễn lãm Việt Nam về tư vấn đầu tư định cư, du học và việc làm được Công ty TNHH Phát triển Sài Gòn Trung Tâm tổ chức tại TP.HCM 
từ ngày 1-3/6/2018 tại KS New World / VnOPI Fair – The Vietnam Fair for Investment, Immigration, Education and Employment organized by Saigon 
Central Development Limited in Ho Chi Minh City from 1st – 3rd June, 2018 at New World Saigon Hotel, HCMC, Vietnam. 

VnOPI Fair là triển lãm lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam trong khung cảnh thị trường rất thiếu các thông tin, khách hàng Việt Nam hiện đang chịu 
nhiều thiệt thòi do việc thiếu sự đa dạng và không có nhiều lựa chọn về các dự án, công ty đầu tư, công ty dịch vụ di trú, v.v. khi có nhu cầu đầu tư định cư 
ở nước ngoài. Việc này dẫn đến việc phí phạm thời gian, công sức và tiền bạc. Chi phí thực hiện đôi khi phát sinh cao bất thường, rủi ro cao vì các yếu tố 
tiềm ẩn liên quan đến các quy định và chế tài hiện hành, không những thế có thể dẫn đến việc bị lừa đảo. Các vấn đề này tồn tại trong suốt thời gian qua 
khiến các nhà đầu tư Việt Nam khi có nhu cầu về đầu tư định cư nước ngoài thường e ngại và cẩn trọng khi được tiếp cận bởi các công ty phát triển dự án 
nước ngoài, các công ty quản lý quỹ, các công ty tư vấn đầu tư định cư./ VnOPI Fair is the first fair of its kind which takes place in Vietnam where the current 
situation indicates that with limited information, Vietnamese customers have faced lot of disadvantages from the lack of diversity and choices for projects, 
investment companies, immigration companies, etc. wasting their time, effort and money. Costs have been unreasonably high together with high risks. That 
causes lot of critics and skeptics from Vietnamese investors when being approached by foreign developers, fund managers, immigration companies to 
introduce projects and immigration schemes to them. 

Triễn lãm VnOPI Fair do đó, sẽ tạo ra một sân chơi cho khách hàng Việt Nam. Khách hàng Việt Nam có nhiều cơ hội với nhiều thông tin được cung cấp từ 
nhiều nguồn, công khai, minh bạch, cạnh tranh và hơn hết khách hàng Việt Nam có thể chủ động với vị thế là khách hàng khi đến với Triễn lãm để được các 
công ty tham gia triễn lãm thể hiện đầy đủ năng lực và khả năng của họ để chứng minh chất lượng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ của họ để thu hút sự 
quan tâm của khách hàng Việt Nam đến tham dự triễn lãm tại VnOPI Fair./ VnOPI Fair therefore creates a place for Vietnamese customers and foreign 
developers, fund managers, immigration companies, law firms, etc. can meet more freely to showcase their expertise and projects in order to attract and win 
prospective investors from Vietnam. 

Chúng tôi cũng nhân cơ hội này chân thành cám ơn SAOKHUE-Living, là đối tác đồng hành, Nhà tài trợ KIM CƯƠNG, đã đóng góp nhiều công sức, nỗ lực 
và cam kết để có được sự thành công của Triễn lãm VnOPI Fair hôm nay/ We takes this opportunity to thank SAOKHUE-Living – our Partner – Diamond 
Sponsor, who have contributed resources, effort and commitment to the success of this VnOPI Fair in HCMC, June 2018. 

 

 
Với các nỗ lực vượt bậc của BTC, Triễn lãm VnOPI Fair đã có được các kết quả đáng khích lệ như sau/ With tremendous efforts spent by the organizer, 
VnOPI Fair – HCMC – 2018 achieved the following results: 

1. QUY MÔ/ SCALE: 

Khu vực triễn lãm/ Exhibition area: 

• 30 Gian/ 30 Booths 
• 17 Công ty/đơn vị tham gia triễn lãm (đại diện cho hơn 40 tổ chức)/ 17 Exhibitors (representing more than 40 organizations) 
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Cơ cấu các đơn vị triễn lãm/chương trình/ The exhibitor/program structure: 

• Chương trình Mỹ/ USA programs (8), Chương trình Úc/ Australia programs (7), Chương trình CH Síp/ Cyprus programs (8), Chương trình các quốc gia 
khác bao gồm Anh, Canada, Singapore, New Zealand, Bulgaria, Malta, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Dominica, Antigua và Barbuda/ other 
countries’ programs including UK, Canada, Singapore, New Zealand, Bulgaria, Malta, Portugal, Spain, Greece, Dominica, Antigua and Barbuda (4). 

• Công ty phát triển dự án/ Developers (6), Quản lý quỹ/ fund managers/centers (8), Môi giới/ realtors (6), Hãng luật/ law firms (2)  
• Công ty trong nước/ Local companies (4), công ty nước ngoài/ foreign companies (13) 
• Các sản phẩm, chương trình các công ty tham gia triển lãm mang đến hội chợ khá phong phú và hầu hết đều đáp ứng được các nhu cầu tìm hiểu hiện 

đang rất nóng của khách hàng Việt Nam/ Products/programs brought in by the exhibitors at the Fair are diversified with lot of choices that meet the 
increasing need and demand from Vietnamese customers: 

o Các chương trình, dự án đầu tư định cư EB-5 (Mỹ)/ EB-5 investment & immigration program (USA) 
o Các chương trình, dự án đầu tư định cư các nước Châu Âu như CH Síp, Malta, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Dominica, v.v./ Investment 

and immigration schemes from European countries such as Cyprus, Malta, Portugal, Spain, Greece, Dominica, etc. 
o Các chương trình đầu tư định cư theo dạng đầu tư kinh doanh các nước Anh, Canada, Úc, New Zealand, Singapore/ Business investment 

and immigration schemes from UK, Canada, Australia, New Zealand, Singapore 
o Tùy mỗi loại chương trình của từng quốc gia sẽ thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng Việt Nam khác nhau chẳng hạn như quyết định về một 

nơi có điều kiện sinh hoạt, học tập, y tế đẳng cấp quốc tế tại các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới hoặc đôi khi chỉ là một tấm giấy thông 
hành quyền lực cho phép cá nhân khách hàng Việt Nam trong thời đại 4.0, thuận tiện đi lại, công tác đồng thời vẫn có thể thừa hưởng được 
các quyền lợi tốt nhất về điều kiện sống, sinh hoạt, học tập, y tế tại một trong những quốc gia hàng đầu thế giới./ Each programs offered from 
different countries will meet specific needs from Vietnamese customers such as wanting a place having living conditions, education, medical 
conditions at one of the most developed countries or just simply acquiring a “passport” allowing quick and easy mobility for business and leisure 
while still enjoying internationally recognized high living standards, education and medical treatment. 

 

 

 
2. TỔNG LƯỢNG KHÁCH THAM QUAN TRIỄN LÃM/ VISITORS: 

Tổng lượng khách tham quan triễn lãm VnOPI Fair – TP.HCM 018 gần 1.100 khách, bao gồm/ Total visitors of VnOPI Fair – HCMC 2018 (closed to 
1,100 visitors), comprising of: 

Đây là một tín hiệu tốt Triễn lãm VnOPI Fair đã đạt được, ghi nhận một trải nghiệm đột phá cho các khách hàng Việt Nam đã tham quan hội chợ, đem 
lại một sân chơi thiết thực, hữu ích, cạnh tranh, công khai cho phép khách hàng Việt Nam được tiếp cận nhiều nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất các 
thông tin có liên quan về các sản phẩm, dịch vụ cũng như các công ty cung cấp dịch vụ về đầu tư định cư nước ngoài/ This is a very good sign that 
VnOPI Fair – HCMC 2018 achieved. This marks a key milestone with this VnOPI Fair. This Fair has brought a breakthrough experience for all Vietnamese 
customers who have attended, creating a place ground which is open, competitive, transparent allowing sellers and buyers to meet, share information 
and prove that they are a right partner/service provider.  

 

 



       
MANG CẢ THẾ GIỚI ĐẾN BÊN BẠN 

3 
 

Một vài quan sát và ý kiến/ Some key observations and notes: 

• Khách hàng Việt Nam trong thời gian qua thường khá cẩn trọng khi được các công ty tư vấn tiếp cận về các chương trình dự án đầu tư định cư 
nước ngoài. Tuy nhiên, trong 3 ngày triễn lãm, phản hồi từ khách hàng Việt Nam tham gian triễn lãm vô cùng tích cực. Đối với toàn bộ các khách 
tham quan (100%), họ đều không nghĩ về hội chợ theo đúng nghĩa hội chợ và chỉ là một hội thảo lớn như họ thường được chào mời từ các công 
ty tư vấn về đầu tư định cư cho đến khi thực tiễn tham quan hội chợ/ Vietnamese customers have been for long time, remain skeptical and discrete 
when being approached by any sellers for overseas investment and immigration programs. Through the interviews done by the organizer over the 
03 day Fair, their reactions toward the opening of this Fair are extraordinarily positive. All Vietnamese customers’ feedback (100%) is that at first 
they did not imagine there would be such a Fair (for what it would mean) but they all carried with them before coming into the VnOPI Fair an 
impression of a Big Seminar for which they have been used to with various invitations for years until they actual attend VnOPI Fair. 

• Tất cả các khách hàng Việt Nam tham quan triễn lãm đều cho biết cảm thấy hài lòng về đẳng cấp và chất lượng của triển lãm, xứng tầm với các 
sản phẩm, dịch vụ mà Hội chợ dự kiến đem đến cho các gia đình và cá nhân có điều kiện và thu nhập cao. Họ sẽ sẵn lòng quay lại hội chợ vào đợt 
tới khi được tổ chức tại TP.HCM. Các khách hàng Việt Nam đều sẵn sàng chia sẽ thông tin tích cực về Triễn lãm đến bạn bè và đối tác. Khá nhiều 
khách tham quan còn chia sẽ nhu cầu muốn tham gia triễn lãm VnOPI Fair dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 11/2018/ All Vietnamese 
visitors shared similar comments that the Fair was organized at high standard and really much that they would expect for such a Fair which houses 
the premium products, services and programs in this industry for high net-worth individuals and families. They definitely look forward to the next 
event, which will be organized next year in HCMC. All of them express they will spread their words out to their friends and partners about this Fair 
as well as its upcoming event in Hanoi in November 2018. Some of them also express their wish to attend the Fair in Hanoi in November if their 
travel plan is allowed. 

 
3. HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES: 

Trong 3 ngày triễn lãm, BTC đã bố trí sắp xếp để các khách hàng Việt Nam khi tham quan ngoài việc được hưởng các ưu đãi có giá trị tại các nhà hàng của 
khách sạn New World, BTC còn bố trí chương trình âm nhạc phục vụ khách tham quan trong ba ngày./ During the 3 day event, Organizer has arranged with 
the hotel so that all visitors can have great benefit at the restaurants and bars in the hotel. The Organizer also arranged for musicians to play for all visitors 
attending the Fair.  

 

 

Trong 3 ngày triễn lãm, BTC cũng bố trí sắp xếp các hội thảo chuyên đề cung cấp các thông tin cần thiết cho các khách hàng quan tâm về các chương trình 
đầu tư định cư cũng như đánh giá, cân nhắc các rủi ro cần biết đến khi quyết định đầu tư tại nước ngoài do SAOKHUE-living và một số công ty tham gia triễn 
lãm khác tài trợ./ During the three day Fair, three Seminars have been held daily in the morning, which provide useful information to prospective investors 
who want to invest overseas as well as address the risks when investing overseas (sponsored by SAOKHUE-Living and other exhibitors).  
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4. TRUYỀN THÔNG/ COMMUNICATION: 

Hội chợ đã đươc các báo, tạp chí và đài truyền hình đưa tin, bao gồm/ Newspapers, Magazines and Television Broadcasting Company 

• The Leader 
• The Saigontimes 
• Bizlive 
• Du lich (Travel) 
• Bao Moi (New Newspaper) 
• Tin Moi (Hot News) 
• HTV7 
• HTV9 

 
 

 
 

5. KẾT LUẬN/ CONCLUSION: 

Triễn lãm VnOPI Fair – TP.HCM 018, lần đầu tiên được tổ chức về tư vấn đầu tư định cư, du học và việc làm VnOPI Fair – HCMC 2018, là bước đột phá 
đem lại cho khách hàng Việt Nam một sân chơi công khai, minh bạch, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng Việt Nam khi có nhu cầu về đầu tư định cư tại 
nước ngoài, v.v./ TVnOPI Fair – HCMC  2018, the 1st ever Fair of its kind in the industry of Overseas Investment and Immigration, Education and Employment, 
has achieved a breakthrough position in this market, creating a place ground which is fair, transparent, generating lots of benefits for Vietnamese customers 
when investing overseas. 
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6. VnOPI Fair – Hà Nội – Tháng 11/2018/ VnOPI Fair – Hanoi – November 2018 

Với sự thành công của VnOPI Fair – Tp.HCM 2018, chúng tôi tin tưởng rằng VnOPI Fair lần tới, dự kiến tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/208 sẽ quy mô lớn hơn 
và mang lại nhiều hơn nữa các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao về định cư đầu tư cho khách hàng Việt Nam./ With the success of VnOPI Fair – HCMC – 

June 2018, we are confident the upcoming Fair for which we plan to be in November 2018 in Hanoi will be in a much larger scale, which will bring more quality 
products and services to the Vietnamese customers. 

Vui lòng liên hệ: support@vnopi.com để có thông tin chi tiết về Triễn lãm VnOPI Fair – Hà Nội – tháng 11/2018/ Contact support@vnopi.com for 
more details about VnOPI Fair – Hanoi – November 2018. 

We look forward to welcoming you all again at VnOPI Fair – Hanoi – November 2018 

Các thông tin mới nhất từ báo đài và truyền thông về VnOPI Fair – Tp.HCM – 1-3/6/2018/ For latest updates of published articles and media from various 
newspapers, magazines and television broadcasting organization: 

http://m.theleader.vn/sap-co-cho-dich-vu-dinh-cu-nuoc-ngoai-dien-ra-o-tp-hcm-20180518161455606.htm 

http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/my-uc-canada-duoc-nguoi-viet-tim-kiem-dinh-cu-du-hoc-dau-tu-nhieu-nhat-3450453.html 

http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/272773/ 

http://www.tintm.com/chu-de/viet-nam/trien-lam-ve-tu-van-dau-tu-va-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-2030053.html 

https://m.baomoi.com/sap-co-cho-dich-vu-dinh-cu-nuoc-ngoai-dien-ra-o-tp-hcm/c/26087071.epi 

https://drive.google.com/file/d/1vOXGz8l4iWoyvnx3aKZZM821IOviNeN-/view?usp=sharing_eil&ts=5b037c96 

https://drive.google.com/file/d/1evkCyLPQz1VX66Zye10I4XigDCfojBMU/view?ts=5b163838 

https://drive.google.com/file/d/1I_FZ34RiVJjFmYBHGzNiVOMWHObQiwo7/view?ts=5b163848 

https://drive.google.com/file/d/1IsTYJJ6hjCGwmI9EDKOqpk7xtK397fBn/view?ts=5b14a87e 

https://drive.google.com/file/d/1dQcziSL26ok6tYD9wwhC4RpS2SmBd1YV/view 

***** 
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