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VnOPI Fair - Sự kiện được mong đợi nhất trong năm 2018 đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ & đồng hành từ  
các tổ chức & cá nhân uy tín trong & ngoài nước!

www.VnOPI.com

Ông. Thân Thanh Vũ – Sáng lập viên Hội Bất động sản Du lịch Việt
Nam (VnTPA), hiệp hội quốc gia có trên 2,000 thành viên là các Nhà
phát triển dự án / Lãnh đạo doanh nghiệp & Nhà đầu tư bất động sản
nghỉ dưỡng / TM trong nước & quốc tế./ Mr. THAN THANH VU -
Founder of Vietnam Tourism & Property Association (VnTPA), a
National Association of over 2,000 Leaders/Owners/Investors/ Developers
Hiện không có sự kiện tương tự như VnOPI ở Việt Nam. Cho đến nay,
người dân Việt Nam phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để tự tìm
hiểu, kiểm tra các dự án, cơ hội đầu tư, chọn lựa các chương trình giáo
dục, du học / y tế / nhập cư, vv ...ra nước ngoài. Bây giờ họ chỉ cần đến
VnOPI Fair là có tất cả thông tin cần thiết cho quyết định của họ. Hiệp
hội của chúng tôi - VnTPA, ủng hộ mạnh mẽ sự kiện này. / There's no
such similar event in Vietnam like VnOPI. So far, the Vietnamese people
have to take lots of time & efforts to search, to check for suitable projects,
investment opportunities, education / healthcare / immigration options,
etc... Now they just go to VnOPI Fair for all they need. Our association -
VnTPA, is strongly support this event.

Ông. Tống Văn Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ xây dựng, Chủ tịch Hội
VLXD, một trong những sáng lập viên Hội Bất động sản Du lịch Việt
Nam (VnTPA), hiệp hội quốc gia có trên 2,000 thành viên là các nhà
phát triển dự án / Lãnh đạo doanh nghiệp & Nhà đầu tư bất động sản
trong nước & quốc tế / Mr. TONG VAN NGA - Former Vice Minister of
Construction Ministry, a Prominent Public Leader, Founder of Vietnam
Real Estate Association (VnREA) - the Official National Association of
over 10,000 Leaders / Owners / Investors / Developers / Brokers /
Operators in Real Estate Industry
Triễn lãm VnOPI là một ý tưởng tuyệt vời, một sự kiện hiếm có đế tiếp
cận thị trường rất lớn với giá trị hơn 10 tỷ USD mỗi năm. Đây là cách
tốt nhất giúp cho cả người mua & người bán có cơ hội tiếp cận và trao
đổi trực tiếp với nhau. Tôi biết rất nhiều nhân vật trong đội ngũ ban tổ
chức cũng là những người có nhiều năm kinh nghiệm và đã làm việc
với họ trong nhiều sự kiện và các dự án lớn. Kinh nghiệm, kỹ năng, độ
tin cậy của họ chính là điều đã mang đến sự thành công cho triễn
lãm VnOPI. / VnOPI Fair is a Great Idea, Great Fair for a very Big
Market of over USD 10bn annually. It the best way for Buyers & Sellers
in this Market to meet. I know the Key Persons of the Team for many
many years and have been working with them for many big events and
projects. Their experience, skills, reliability will surely make VnOPI Fair
successful.
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Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Chi hội Môi Giới BĐS
VN/ Mr. NGUYEN MANH HA – President of VIETNAM
REALTOR ASSOCIATION
Nhiều người Việt Nam có nhu cầu lớn về đầu tư nước
ngoài, định cư. giáo dục, nghề nghiệp, y tế, vv .... Họ thường
nhờ bạn bè của họ hoặc tìm kiếm các đơn vị tư vấn không
chuyên, điều này đôi khi dẫn đến sự lãng phí tiền bạc, thời
gian và nguồn lực để nhận sự tham vấn sai, hoặc các lời
khuyên thiếu chuyên nghiệp, .... Tôi nghĩ VnOPI Fair có thể
là cách thức an toàn cho nhà đầu tư Việt Nam nhận sự
tham vấn từ các nhà tư vấn chuyên nghiệp một cách chính
xác và là cơ hội gặp các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín hàng
đầu. Trong 02 ngày, họ có thể đến bất cứ lúc nào và rà soát
tất cả các cơ hội và các dịch vụ đối với nhu cầu quan tâm.
Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều gia đình có thu nhập cao
ghé đến sự kiện này và Hiệp hội đồng lòng hỗ trợ chương
trình này / Many Vietnamese People have big demands for
overseas investments, immigration, education, career,
healthcare, etc.... They normally check with their friends or
unprofessional consultants and they may waste their money,
time and resources for wrong consultancy, advices, .... I think
VnOPI Fair could be the safe & best way for Vietnamese
Investors to meet the right professional consultants, sellers.
With 02 days, they can come any time and check all the
opportunities and options. I'm sure that there will be a lot of
Vietnamese high-income families visiting this show. Our
Association happy to support this show.

http://www.VnOPI.com/
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CT. Group là một trong những thương hiệu phát triển bất động sản
hàng đầu Việt Nam tập trung vào sản phẩm cao cấp và thượng lưu.
Chúng tôi biết đến VnOPI Fair rất tình cờ nhưng khi tham gia
chúng tôi nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá thương
hiệu công ty và sản phẩm căn hộ Leman Luxury. Đã có khoảng 20
khách hàng quan tâm và 3 khách hàng đặt cọc căn hộ Leman chỉ
tính riêng trong ngày đầu tiên, với chất lượng của kỳ triển lãm,
chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức trong các kỳ sự
kiện tiếp theo. / CT. Group is one of the leading real estate
development in Vietnam focusing on high end and luxury products.
We know VnOPI Fair very casually but when we participated we
realize that this is a great opportunity to promote our project -
Leman Luxury apartment. There are about 20 interested buyers and
3 deposit made for Leman apartment only on the first day, with the
quality of the exhibition, we will continue to accompany the
organizers in the next event.

Ngay khi được giới thiệu chúng tôi đã quyết định tham gia ngay, tuy đã
tham dự nhiều triển lãm tại Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên chúng
tôi được biết đến một triển lãm cao cấp chuyên về đầu tư định cư nước
ngoài dành cho nhà đầu tư cá nhân như VnOPI Fair, Can-Achieve
Education là công ty chuyên về tư vấn các chương trình định cư theo
diện EB-5 có trụ sở tại Trung Quốc và chúng tôi thật sự rất bất ngờ và vô
cùng hài lòng với kết quả đạt được ngoài mong đợi. Chúng tôi đã gặp gỡ
rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng và sẽ tiếp tục các bước hỗ trợ về hồ sơ sau
khi kết thúc sự kiện. Chúng tôi đã đưa VnOPI Fair vào trong kế hoạch
Marketing & Event định kỳ./
As soon as it was introduced about this fair, we decided to participate
immediately, although we have attended many exhibitions in Vietnam but
this is the first time there’s a exhibition specializing in overseas investment
for Individual investors such as VnOPI Fair. Can-Achieve Education are
EB-5-investment immigration advisory firms based in China and we are
very surprised and happy to the results achieved beyond our expectation.
We have met many potential investors and will continue to support them
after the event. We have in-put VnOPI Fair into the Marketing & Event
plan periodically.

Ms. Frances Luan
Business Development

Can-achieve Education Group
Dự án EB-5 / EB-5 Project

Mr. Tran Huu Hanh
Deputy Marketing Manager

Leman Luxury Apartment / CT. Group
Dự án BĐS cao cấp của Vietnam / 

Vietnam Luxury Project

VnOPI FAIR-Hanoi-2018
Comments from new exhibitors
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BIZ Consult Limited cung cấp cho khách hàng và gia đình sự hỗ trợ
thông tin và pháp lý trong các vấn đề về quốc tịch, giấy phép cư trú và
thường trú tại Malta, và cũng tư vấn về tất cả các vấn đề phát sinh
trong tiến trình lấy giấy phép cư trú.
Tôi nghĩ triển lãm được tổ chức theo tiêu chuẩn cao và thực sự mang
lại rất nhiều cơ hội cho các nhà phát triển dự án cao cấp, tư vấn luật,
di trú quốc tế, dịch vụ trong ngành đầu tư định cư cho các cá nhân và
gia đình có nhu cầu. Qua lần đầu tham dự này tôi cũng hiểu thêm về
thị trường và khách hàng Việt Nam. Tôi chắc chắn mong chờ sự kiện
tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2019 tại TP HCM./
BIZ Consult Limited offers to its clients and their families the
informational and legal support in matters of citizenship, residential
permit and permanent residence in Malta, and also consults on all
issues arising in progress.
The Fair was organized at high standard and really much that a Fair
which houses the premium products, services and programs in this
industry for high net-worth individuals and families. I know more
about the market and Vietnamese buyers. I am definitely look forward
to the next event, which will be organized next year 2019 in HCMC.

Mr. Nicos Papaefstathiou
Managing Partner - TP Law 

(Công ty Tư vấn luật tại CH Síp (EU) /  
Law Firm from Cyprus (EU)

Đây là lần đầu tiên TP Law tham dự VnOPI Fair, mục đích ban đầu
của chúng tôi là tìm hiểu thêm về thị trường và khách hàng Việt
Nam vì đây là thị trường đang rất phát triển trong lĩnh vực đầu tư
định cư. Tuy vậy sau 2 ngày chúng tôi cũng đã gặp gỡ rất nhiều đối
tác tiềm năng và cả khách hàng. Lần sau tham dự nhất định chúng
tôi sẽ làm tốt hơn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cám ơn ban tổ chức đã
tạo ra 1 sự kiện ý nghĩa và giúp kết nối chúng tôi với những đối tác
và khách hàng rất cụ thể Chúng tôi chắc chắn sẽ giới thiệu sự kiện
này đến bạn bè và các đối tác./ We are excited to be here, meet other
people, also other individuals and companies. This Fair offers great
opportunity to meet agents, individuals and for us to see what is going
on in Vietnam market. It is our pleasure to be here and it is a good
job well done by the Organizer for us to meet together.
This Fair creates big opportunity for us to meet and cooperate with
other companies at a higher level. This is a great opportunity for
investors to meet and connect for good chance to apply for a
Permanent Residences & Citizenship in Cyprus .
TP Law All of them express they will spread their words out to their
friends and partners about this Fair.

Ms. Valentina Sammut
Director- BIZ Consult Limited

(Công ty Tư vấn luật tại Malta (EU) /  
Law Firm from Malta (EU)

VnOPI FAIR-Hanoi-2018
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Mr. Pachalis Yianni - Managing Partner
KARMA

(Chủ dự án BĐS tại CH Síp / Cyprus Developer)

Chúng tôi đã tham gia VnOPI Fair tại TP.HCM và rất vui mừng khi có mặt tại triển lãm tại Hà Nội, chúng tôi hy vọng có thể tiếp
tục đồng hành trong những kỳ tiếp theo./ We had participated VnOPI Fair in HMC in last June 2018 and we’re very excited to be
here to meet investors in Hanoi. We fully support for the organization of this event and do wish the Organizer to continue organizing
similar events in the future.

VnOPI FAIR-Hanoi-2018
Past Exhibitors 

Central Equity
(Chủ dự án BĐS tại Úc / Property Developer from 

Australia)

Ms. Jancy
ARISTO DEVELOPERS

(Chủ dự án BĐS tại CH Síp (EU) / Cyprus Developer)
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ĐƠN VỊ TRIỄN LÃM VÀ TÀITRỢ
(EXHIBITORS & SPONSORS/SELLERS)

NGƯỜIMUA
(VISITORS/BUYER)

1.Các công ty phát triển, kinh doanh
bất động  sản cao cấp trong & ngoài
nước; / overseas & local - luxury property
developers
2.Các công ty tư vấn đầu tư, EB-5, Luật / 
Investment, EB-5 & Immigration, 
Consulting Firms;
3.Các quỹ đầu tư / Fund Managers;
4.Các tổ chức bảo hiểm, tài chính, ngân
hàng / Banking & Finance Institutions, ...;
5.Các tổ chức giáo dục / Educational 
Institutions; 
6.Hiệp hội & CLB BĐS trên cả nước / 
Major Vietnam Real Estate 
Associations & Clubs

Sự kiện chỉ dành cho Khách có thư mời hoặc ĐK 
trực tuyến./ Visitors by Invitation or Online 
Register only!
1. Các cá nhân & gia đình có thu nhập

cao / high-income people who want to 
live, learn, work overseas;

2. Các doanh nhân & quản lý cao cấp / 
Entrepreneurs, Managers;

3. Các đại lý bất động sản và doanh
nhân có nhu cầu kết nối, hợp tác
đầu tư kinh doanh / Local agents / 
law firms, brokers & dealers;

www.VnOPI.com
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20 tập đoàn & tổ chức
trong nước và quốc tế tham
gia / international & local 
exhibitors

200 doanh nghiệp quốc
tế / participating countries

1,000 hàng nghìn doanh
nghiệp, nhà đầu tư trong
nước / local companies, 
organizations and partners 

600 khách tham quan
trong suốt 2 ngày diễn ra 
triển lãm /visitors in
2 days event

2,000 m2 diện tích trưng 
bày / Sq.m. exhibition area

http://www.VnOPI.com/


ĐƠN VỊ TỔ CHỨC / 
ORGANIZER

www.VnOPI.com
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VnOPI Fair – Triễn lãm lớn nhất Việt Nam về tư vấn đầu tư định cư, bất động sản, du học và việc làm được tổ chức và điều hành bởi Công ty TNHH
Phát triển Sài Gòn Trung Tâm (Central Saigon Development). Ban tổ chức bao gồm những thành viên có nhiều kinh nghiệm & uy tín tổ
chức những sự kiện lớn nhất trong suốt 20 năm qua. VnOPI Fair liên kết với các tổ chức uy tín như Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA),
Hội Bất động sản du lịch Việt Nam (VnTPA), Hội Môi giới Việt Nam (VAR), CLB BĐS Hà Nội, CLB VIP, CLB Gôn, Doanh nhân, các tổ chức
kết nối người thu nhập cao,... & các phương tiện truyền thông hàng đầu trên cả nước! /

VnOPI Fair – A Vietnam major exhibition of Investment, Immigration, Property, Education and Career, owned & organized by Central Saigon
Development Co., Ltd. VnOPI's Organizing Team consists of excellent experienced experts & advisors who understand deeply this industry, the demands
and have made many great successful national & international exhibitions and conferences in the country for the last over 20 years. We have been
collaborating with the business partners & sponsor with local Associations such as Vietnam Real Estate Association (VnREA), Vietnam Tourism Property
Association (VnTPA), Vietnam Association Realtor (VAR), Hanoi Real Estate Clubs & Clubs of high-income people, business leaders, entrepreneurs, golf
club, luxury goods, press, media & promotion for visitors' invitation plus our own verified database of a thousands local business & leaders.

Triển lãm diễn ra lần đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 6/2018 tại khách sạn New World đã gây được tiếng vang lớn. Tiếp nối sự thành công đó, VnOPI
Fair tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội mang đến trải nghiệm và cơ hội cho các khách hàng Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm hiểu về các cơ hội đầu tư, định
cư, bất động sản, du học, việc làm tại các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới, triển lãm đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 02 ngày 08 & 09 tháng
11, 2018 tại khách sạn InterContinental Hanoi Lanmark72 với sự góp mặt của 20 tập đoàn & tổ chức đăng ký tham gia gian hàng triển lãm từ hơn 200
doanh nghiệp quốc tê và hàng nghìn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước quan tâm và tham dự.

Triển lãm sau năm đầu tiên với sự tổ chức chu đáo chuyên nghiệp sẽ được diễn ra thường niên./

Continuing the very successfully of VnOPI Fair Ho Chi Minh City, on latest June-2018 in New World Hotel, VnOPI Fair was held in Hanoi in 2 days of 08
& 09 November 2018 at Hotel InterContinental Hanoi Lanmark72 to bring more experience and opportunities to get more information about overseas
investment, studying & living consulting services in developed countries to Vietnamese and Hanoi people. This time, VnOPI had gathered more than 20
consultation, investment, immigration, property & education companies representing more than 200 international organizations and over a thousand local
firms and companies' participation.

Just in its infancy of less than one year, VnOPI has proven to be the realiable destination for Vietnamese dreaming of becoming global citizens and will
become an annual event.

Central Saigon Development Co., Ltd.
www.SaigonCentral.net

http://www.vnopi.com/
https://www.vnopi.com/
https://www.saigoncentral.net/


Đội ngũ tổ chức VnOPI Fair là những chuyên
gia đã tổ chức các sự kiện lớn nhất của Việt
Nam & quốc tế trong suốt hơn 20 năm qua, bao
gồm các sự kiện Đầu tư, Xúc tiến TM, Bất động
sản, hàng hóa cao cấp,.../ VnOPI's Organizing
Team consists of excellent experienced experts &
advisors who understand deeply this industry, the
demands and have made many great successful
national & international exhibitions and
conferences facilitating in Trade & Promotion,
Investment, Property, High-end Industry,...in the
country for the last over 20 years

VỀ TRIỂN LÃM VnOPI FAIR / 
ABOUT VnOPI FAIR

www.VnOPI.com
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VnOPI Fair là triển lãm lớn nhất 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, nhanh chóng được các công ty tham gia triễn lãm thể hiện đầy đủ năng lực và khả năng của họ
nhằm chứng minh chất lượng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ của họ gia tăng thu hút sự quan tâm
của khách hàng Việt Nam đến tham dự triễn lãm tại VnOPI Fair./ VnOPI Fair had been planned for
two years given the rising demand of many Vietnamese for overseas investment, immigration,
education and career consulting services. The event will help link up Vietnamese customers and project
development and consulting enterprises. VnOPI Fair therefore creates a place for Vietnamese
customers and foreign developers, fund managers, immigration companies, law firms, etc. can meet
more freely to provide visitors with information about investment and immigration in countries. For
exhibitors 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 các đối tác đã đồng hành, 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 our Sponsor – Partners - Exhibitors who kept contributed resources, effort and
commitment to the success of 1st year of VnOPI Fair 2018 in HCMC & Hanoi.

http://www.vnopi.com/


Ban tổ chức bao gồm những thành viên có nhiều kinh nghiệm & uy tín tổ chức những sự kiện lớn nhất. VnOPI Fair liên kết
với các tổ chức, Hiệp hội Bất động sản, CLB VIP, Gôn, Doanh nhân, các tổ chức kết nối người thu nhập cao,... & các phương
tiện truyền thông hàng đầu trên cả nước!

www.VnOPI.com
VnOPI-Fair-Hanoi-2018: Post show report

ĐỘI NGŨ
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1. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam / Vietnam Real
Estate Association (VnREA)

2. Hiệp hội Bất động sản Du lịch Việt Nam /
Vietnam Tourism Property Association (VnTPA)

3. HH Môi giới Việt Nam / Vietnam Association
Realtor (VAR)

4. CLB Bất động sản Hà Nội / Hanoi Real Estate Clubs
5. Các CLB & HH kinh doanh trong nước / Local

Provincial Business Clubs & Associations
6. CLB Doanh nhân& kết nối kinh doanh /

Business Leader Clubs & Entrepreneurs Clubs
7. CLB gôn/ Golf Clubs
8. VIP Clubs

www.VnOPI.com
VnOPI-Fair-Hanoi-2018: Post show report

VnOPI FAIR-Hanoi-2018
Đối tác đồng hành & bảo trợ , truyền thông /  Sponsor, Partners and Media 

Đối tác /  Sponsor, Partners Truyền thông & Marketing /Media & Marketing

1. Online Banners trên các website về bất động sản/ tài chính / đầu tư /
kinh doanh / sự kiện…tiêu biểu trên cả nước & quốc tế / Online Banners
on several of the main Vietnamese general and business news websites on
the main event search website -www.Eventbrite.com and on several of the
main websites built for Overseas Investment / Property / Investment /
Study Abroad

2. 18 bài báo và tin tức trên các tờ báo trên cả nước / 18 news on Press
releases

3. Chiến dịch phát thư mời trực tiếp đến hơn 1,500 khách hàng VIP /
Direct promotion by Invitation Letter to about 1,500 VIP

4. 2,000 poster và 30,000 tờ rơi phát trực tiếp đến các gia đình, cá nhân tại
các khu vực khá giả, cao ốc văn phòng / 2,000 posters and 30,000 flyers
to high-income people and families and offices in Hanoi

5. Facebook Ads tiếp cận đến hơn 5,000,000 người thu nhập cao / Facebook
Ads to more than 5,000,000 target users

6. 50,000 Thư điện tử gửi trực tiếp đến các cá nhân, tổ chức quan tâm
đến đầu tư / định cư / bất động sản / giáo dục / hàng cao cấp / môi giới /
hợp tác kinh doanh quốc tế / Direct mail to more than 50,000 people
interested in overseas investment & property / immigration / studying
abroad / luxury industry / brokerage and partner etc

7. Tài liệu được gửi đến hơn 1,000 tổ chức, hiệp hội và các công ty
chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, định cư, bất động sản, giáo dục,
hàng cao cấp như xe hơi, du thuyền, nội thất, etc / A media-kit that was
sent to more than 1,000 organizations & companies covering Association,
Professional of Immigration, Investment, Premium Property, Education
Institutions, luxury industry, car & etc.

9. Google Ads, Linkedin, Youtube,…
10. Các phương tiện truyền thông xã hội khác / other Social Networks

http://www.VnOPI.com/
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Báochí & Truyềnhình/ Newspapers, 
Magazines and Television Broadcasting
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Kết quả/ Campaign Results
- 5 bài phỏng viến trực tiếp từ các

phóng viên có mặt tại sự kiện họp
báo và triển lãm như Invest TV, 
Hanoi TV, The Leader, Realtimes, 
Tiêu Dùng./ 5 news, interviews with 
the organizers and shows where they 
were guests, on all the main TV 
channels

- Hơn 20 tờ báo, tạp chí, truyền hình
hàng đầu trong nước đưa tin . / 20 
news, editorials and interviews in the 
main national newspapers and 
magazine.

- Hằng trăm tin tức và bài viết liên
quan đến sự kiện trên các kênh
online như website, FB, youtube. / 
Hundreds news and articles on 10 
different websites, FB, youtube, and 
blogs.

Các báo, tạp chí và đài truyền hình đưa tin / Promotional Activities & Media Coverage

http://www.VnOPI.com/
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Báochí & Truyềnhình/ Newspapers, 
Magazines and Television Broadcasting
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Các báo, tạp chí và đài truyền hình đưa tin / Promotional
Activities & Media Coverage

1. The Leader: https://theleader.vn/sap-dien-ra-trien-lam-dich-vu-dinh-cu-toan-cau-tai-ha-noi-1541041324243.htm
2. Dkn.tv: https://mtn.dkn.tv/thoi-su/vnopi-fair-sap-to-chuc-cho-chuyen-nganh-vnopi-ha-noi-lan-thu-2.html
3. Thế Giới & Việt Nam: Batdongsan.com.vn: https://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/vnopi-sap-to-chuc-trien-lam-vnopi-ha-noi-2018-

ar96329
4. Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vnopi-fair-sap-to-chuc-cho-chuyen-nganh-vnopi-ha-noi-lan-thu-2-639064.ldo
5. Diễn đàn đất đai : https://diendandatdai.com/tin-tuc/vnopi-sap-to-chuc-trien-lam-vnopi-ha-noi-2018.html
6. Sở hữu trí tuệ: http://www.sohuutritue.net.vn/vnopi-fair-sap-to-chuc-trien-lam-chuyen-nganh-vnopi-ha-noi-2018-d38609.html
7. Sổ Tay BĐS : https://sotaybatdongsan.com.vn/tin-thi-truong/vnopi-sap-to-chuc-trien-lam-vnopi-ha-noi-2018.html
8. Thời báo Tài Chính : http://m.vietnamfinance.vn/vnopi-sap-to-chuc-trien-lam-vnopi-ha-noi-2018-20180504224215353.htm
9. Thương hiệu & Công Luận: http://thuonghieucongluan.com.vn/sap-dien-ra-trien-lam-dau-tu-du-hoc-viec-lam-va-dinh-cu-tai-ha-noi-

a64843.html
10.Báo Mới : https://baomoi.com/vnopi-fair-sap-to-chuc-cho-chuyen-nganh-vnopi-ha-noi-lan-thu-2/c/28403676.epi
11.Samehomes: https://samhomes.vn/tin-tuc/vnopi-sap-to-chuc-trien-lam-vnopi-ha-noi-2018-445.html
12.Báo Điện tử ĐCS Việt Nam : http://dangcongsan.vn/kinh-te/sap-dien-ra-trien-lam-dau-tu-du-hoc-viec-lam-va-dinh-cu-vnopi-fair-tai-ha-

noi-503371.html
13.Phụ Nữ Việt Nam ở Nước Ngoài: http://pnvnnuocngoai.vn/ngay-dau-xa-xu/sap-dien-ra-cho-dich-vu-dinh-cu-nuoc-ngoai-tai-ha-noi-

54983.htm
14.Tài Chính Việt Nam : http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2018-11-01/trien-lam-dau-tu-du-hoc-viec-lam-va-dinh-cu-tai-

ha-noi-63761.aspx
15.Báo điện tử Bộ Xây Dựng : http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tro-thanh-cong-dan-toan-cau-co-kho-khong.html
16.Thời báo Ngân hàng : http://thoibaonganhang.vn/trien-lam-dau-tu-du-hoc-viec-lam-va-dinh-cu-81630.html
17.Thương trường : http://thuongtruong.com.vn/tin-tuc/trong-nuoc/trien-lam-dau-tu-du-hoc-viec-lam-va-dinh-cu-vnopi-fair-dien-ra-tai-

ha-noi-vao-dau-thang-11-9074.html
18.Tiêu Dùng Plus : http://tieudungplus.vn/tag/VnOPI+Fair+2018
19.Realtimes : http://reatimes.vn/vnopi-fair-2018-dau-tu-dinh-cu-de-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-30801.html
20. An Ninh Tiền Tệ & Truyền Thông: http://antt.vn/chuyen-tien-dau-tu-khong-qua-ngan-hang-la-bat-loi-240943.htm
21.Thông Tin Đối Ngoại: http://tapchithongtindoingoai.vn/kinh-te-dau-tu/sap-dien-ra-cho-dich-vu-dinh-cu-nuoc-ngoai-tai-ha-noi-19142
22.Tạp chí Du lịch: http://www.vtr.org.vn/vnopi-fair-trien-lam-va-hoi-nghi-chuyen-nganh-dau-tien-tai-viet-nam.htm
23.Invest TV: https://www.youtube.com/watch?v=nwYxs7DC6-E
24.Hanoi TV: http://hanoitv.vn/ban-tin-bat-dong-san-trien-lam-bat-dong-san-dinh-cu-du-hoc-viec-lam-v103090.html

http://www.VnOPI.com/
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Đơn vị tham gia / Exhibitor

www.VnOPI.com

Triển lãm quy tụ hơn 200 tổ chức, 
định chế tài chính, hiệp hội và CLB 
chuyên biệt trong các lĩnh vực tư vấn 
đầu tư, định cư, bất động sản lớn nhất
toàn cầu: Mỹ, Úc, Canada, CH Síp, 
Malta, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nha, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, 
UAE, Việt nam, etc

The exhibitors are leading domestic and 
foreign organization, companies and 
institutes of
- Business investment and 

immigration 
- Property & Investment Schemes
- Education and study abroad
- Law and Fund Manager 
- International & Local Developers
- Vietnam Real Estate Association, 

Vietnam Realtors  Association & 
Hanoi Real Estate Club

Representing exhibitors came from 
USA, Australia, Canada, EU, Cyprus, 
Malta,Greece, Portugal, Spain, Korea, 
Thailand, Malaysia, UAE, Vietnam, etc

79% đơn vị đặt trước gian hàng cho VnOPI-2019 tại Tp.HCM & Hanoi / 
79% of exhibitors booked stand for VnOPI-2019 during the exhibition 

20%

30%

45%

60%

68%

76%

82%

Met current buyers / partners

Gained market insight

Found new partners

Increased brand awareness

Evaluated the potential demand
for new products

Introduced product / scheme into the
new market

Found new buyers

Aim of present / objectives
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Loại hình đơn vị tham gia / Exhibitor Profile

www.VnOPI.com

Với sự hiện diện của 20 gian hàng từ hơn 200 đối tác trên toàn cầu, 18 gian hàng trong số đó là các tổ chức, công ty chuyên về tư vấn đầu
tư, kinh doanh, luật, môi giới, chủ dự án bất động sản, du học, du lịch, tư vấn định cư các chương trình định cư như Chương trình Mỹ/
USA programs, Chương trình Úc/ Australia programs, Chương trình CH Síp/ Cyprus programs, 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/ UK, Canada,
Singapore, New Zealand, Bulgaria, Malta, Portugal, Spain, Greece,.
Of the 20 exhibitors present at VnOPI-Fair-Hanoi-2018, 18 organizations & firms, institutions were other types of participants: Investment,
Immigration agents, law & fund manager providers, study-abroad consulting services, distributors of property domestic & internationally
and 10 were Associations and Clubs representatives of other Real Estate & Brokerage such as VnREA, VnTPA, VAR, HnRea, Golf club, Vip
club and representing of education, foreign consulates, media partners and sponsors.
International exhibitors came from: USA, Australia, Canada, New Zealand, Cyprus, Greece, Malta, Spain, Portugal, other countries’
programs including Dominica, Antigua and Barbuda, UAE, Korea, Thailand, Malaysia,
Testimonials from the exhibitors of the fair and their feedback on the participation at VnOPI-Fair-Hanoi are available in the Results section
of this report.
• 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.
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Eb-5
7% In't Education 

0%In't Immigration
7%

In't Investment & 
Finance Services
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In't Law Firm

4%

In't Property
8%

In't Services
1%

Local Agent
5%

Local education
1%Local Financial 

Services 
2%Local Immigration

24%

Local Press
5%

Local Property
6%

Local Services
24%

Vn Real Estate 
Association

2%

Loại hình đơn vị tham gia / Exhibitor Profile

Công ty phát triển dự án/ Developers, Quản lý quỹ/ fund
managers/centers, Môi giới/ realtors, Hãng luật/ law firms
• Công ty trong nước/ Local companies , công ty nước
ngoài/ foreign companies
• 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 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



Khách tham quan / Visitor

www.VnOPI.com

Tổng lượng khách tham quan triễn lãm VnOPI Fair – Hanoi 2018 là hơn 600 khách, bao gồm nhà đầu tư cá nhân & gia đình (63%)
và đại diện các công ty đầu tư di trú, tư vấn, luật sư, chủ dự án , doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, môi giới, quản lý quỹ, công ty nước
ngoài,… (37%) / Total visitors of VnOPI Fair – Hanoi 2018 (more than 600 visitors), comprising of Individuals (63%) and
representatives from various corporations including local and foreign real estate developers, fund managers/centers, realtors,
immigration companies, law firms, marketing agents and others (37%).
Thành phần các nhân đến với triển lãm chủ yếu là các nhà đầu tư, gia đình có thu nhập cao, doanh nhân, chủ doanh nghiệp, quản
lý cao cấp và đang có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đầu tư, khỏa sát thông tin, tìm kiếm sự tư vấn khách quan đầy đủ và có cái nhìn tổng
quan về thị trường nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các quyết định đầu tư tiếp theo & sau này. Majorities of individuals who attended the
Fair are all high-net-worth persons including business owners, entrepreneurs, corporate leaders and wealthy families. They came to the
Fair to gather information and listen to all exhibitors who they meet. With a big amount of money involved, it is understandable there
will be no decisions being made at site. All exhibitors benefit with information collected from these visitors since they are all real
prospective buyers for further private follow-up meeting and consultation.
Có một lượng lớn khách tham quan là đại diện các công ty trong nước và quốc tế đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan nhưng
biết thông tin trễ hoặc muốn tham quan khảo sát trước để đăng ký cho kỳ tiếp theo. There are high numbers of representatives from
both local and foreign organizations relating to this industry who registered to visit the fair as visitors due to their late awareness of the
Fair thus either have missed a chance to participate or simply observed this very first ever Fair. Most of all had decided to register for
next fair - VnOPI-HCM-2019
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 – Hanoi 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.

81% Khách hài lòng và thỏa mãn với những thông tin và sự tư vấn từ các chuyên gia tại sự kiện và đã
giới thiệu bạn bè người thân đến tham dự ./ 91% 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
80% đại diện các công ty đến tham quan đã đặt trước gian hang cho kỳ triển lãm tiêp theo./ 80% of
visitors booked stand for VnOPI-2019 during the exhibition
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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 02 day Fair, their reactions toward
the opening of this Fair are extraordinarily positive. All Vietnamese customers at first 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.
Overall feedback from VIP visitors, reporters from newspapers, magazines and television broadcasting companies, and the
hotel management are all very positive and they all share common compliments that the Fair has been organized to a high
standard that more than they would have expected.

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 of in HCMC in 2019. All of them
express they will spread their words out to their friends and partners about this Fair as well as its upcoming events. Some of them
also express their wish to attend the Fair in HCMC & Hanoi very much.

Vietnamese customers come to the Fair to gather information and listen to all exhibitors who they meet. With a big amount of
money involved, it is understandable there will be no decisions being made at site. All exhibitors benefit with information collected
from these visitors since they are all real prospective buyers for further private follow-up meeting and consultation.

Due to language barrier, a large numbers of Vietnamese customers tend to pass by or did not stay or not want to discuss in depth
at exhibitor booths which do not have a presence of Vietnamese speakers or translators who are professionally equipped with
relevant knowledge to communicate a right message to Vietnamese customers on the products/services/programs.

Most of the booths those were attracted Vietnamese investors and drawn traffic only by a simple tips such as a coupon, gifts for
visitors, material (backdrop, banner, standee) and print-out brochure by Vietnamese language with the key words relevant to
investment / property investment.

Most of the visitors attended VnOPI Fair – Hanoi 2018 assert that they aim to find a right product/service/program that meets their
need/expectation so they can decide in the next coming months. They also want to scan and evaluate the projects and developers,
fund managers/centers, realtors, immigration companies and law firms who they think they can trust to help them in the process
given this is a life changing decision and lot of money involved.

Many representatives of local and foreign companies who have expressed their positive impressions. Many of those having booths,
or missed a chance to register or simply observing, express their positive feedback and support for this Fair and will consider
participate this Fair again, i.e. the upcoming Fair in HCMC, Hanoi, Can Tho, Da Nang in 2019.

Some key observations and notes - Exclusively for exhibitor (English only)

http://www.VnOPI.com/


Hoạt động trong sự kiện / Activities
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Trong buổi lễ khai mạc chúng tôi rất vinh dự có sự góp mặt tham gia và phát biểu của các vị khách VIP cùng lãnh đạo
các hiệp hội lớn trên cả nước / In the Grand Opening Ceremony of the fair, we are honored to welcome VIP guests to
attend this Fair and giving speeches including:
Ông Phan Hữu Thắng, Phó CT. Hiệp hội BĐS Việt Nam (VnREA) / Mr. Phan Huu Thang, Vice Chairman of Vietnam
National Real Estate Association (VnREA)
Ông Bùi Mạnh Hà, CT. Hiệp hội Môi Giới Việt Nam (VAR) / Mr. Bui Manh Ha , President of Vietnam Realtor
Association (VAR)
Trong suốt 2 ngày diễn ra triển lãm, đã có rất nhiều buổi hội thảo chuyên đề, sự kiện kết nối hợp tác kinh doanh diễn ra
trong không khí chuyên nghiệp, đẳng cấp quy tụ trên 200 người tham dự là các chủ doanh nghiệp, doanh nhân trong và
ngoài nước tham gia. Ban tổ chức cũng phục vụ tiệc trà xuyên suốt 2 ngày diễn ra sự kiện./ During the two days Fair, a
lot of workshop has been held daily, which attracts in total almost 200 participants including visitors who are individuals
or representatives from local and foreign companies who attend the Fair. The Area Exhibition with tea break space created
the unique function for networking for both exhibitors and visitors in 2 days event.

http://www.VnOPI.com/
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VnOPI-Hanoi-2018
InterContinental Hanoi Lanmark72
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VnOPI-Hanoi-2018
InterContinental Hanoi Lanmark72
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VnOPI-HCM-2018
New World Hotel
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Ms. J o l i e Nguyễn

+84 901 469 177

sales@vnopi.com | support@vnopi.com

Sales Office: Suite 820, Level 8, Saigon Paragon Building,
03 Nguyen Luong Bang, Phumyhung, Dist. 7, HCMC

FOR REGISTRATION - SPONSOR AND PARTNERSHIP
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