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Performance  
Navigos Search 
Yokohama Tyre 
Ayaka Yoshida 
Xehoinfo 
Vietnam Press 

18:30OPENING CEREMONY 
Opening performance  
Speech of congratulation 
+The Japan Business Association in Vietnam(JBAV) /Mr.HIZUKURI  
+VnEconomy 
Vietnam Press CEO - YUKI WAJIMA - 
Cheers 
+The Japan External Trade Organisation (JETRO) /Mr.KITAGAWA 
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19:00VIETNAM MEDIA × JAPAN 

Vietnam Media Meet-Up 
Framgia  
Nihonshu Oendan 
Enjoy Sake Tasting <KAKEYA> 
Selfie Time 

20:00LUCKY DRAW

Let's Connect with Media World in Vietnam

21:00CLOSE
Closing Address  
+Bao Viet Tokio Marine Insurance Company Limited /Nguyen Van Dung

 ■TIME TABLE

豪華景品が当たる

phần quà có giá trị
iPad !? Cosmetics !? 



JETRO Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản
Speaker : Mr. Kitagawa 

Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản là một pháp nhân hành chính độc lập trực thuộc Bộ Kinh tế và
Công nghiệp Nhật Bản. Tổ chức có vai trò xúc tiến các hoạt động ngoại thương và đầu tư nước ngoài 
của Nhật Bản, hỗ trợ hoạt động kinh tế đối ngoại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản.

JBAV Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được thành lập năm 1992 với mục đích nhằm tạo mối quan hệ 
hữu hảo, giao lưu văn hóa giữa hai nước Nhật – Việt, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế giữa 
hai nước. Tới nay, số lượng hội viên của Hiệp hội là 680 công ty. Hiệp hội còn thường xuyên tổ chức các triển 
lãm, sự kiện tạo điều kiện kết nối, hợp tác Việt - Nhật.

Speaker : Mr. Hizukuri

ベトナム日本商工会JBAVは92年に発足し現在登録会員数は680社まで拡大。南のホーチミンと合わせるとその 
数は1600社を越える。日越の文化交流と親善をはかり、通商や経済協力の促進を図る取り組みをしている。

BVTM
Công ty TNHH Bảo Việt Tokio Marine là liên doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam 
được thành lập bởi Bảo Việt – tập đoàn Bảo hiểm - Tài chính hàng đầu Việt Nam và Tokio Marine – tập đoàn 
bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản. Bảo Việt Tokio Marine cung cấp các loại hình sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm phi 
nhân thọ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Speaker : Nguyen Van Dung

ベトナム最大の保険会社BaoViet Holdingsと日本最大の保険会社である東京海上日動火災保険の合弁企業として 
設立。外資系損害保険会社として初のベトナム現地法人であり、20年以上の歴史がある。ベトナムにある日系企 
業の半数以上と取引を行う。 

Bảo Hiểm Bảo Việt Tokio Marine 

VNECONOMY
VnEconomy là báo điện tử thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Việt Nam, ra đời năm 1991, dưới sự quản lý của Hội 
Khoa học Kinh tế Việt Nam. VnEconomy chuyên cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình thời sự, tài chính,
thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ngoài ra, báo còn có chuyên mục "Diễn đàn kinh tế Việt Nhật" 
cung cấp những thông tin kinh tế, giao lưu văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản. 

Thời báo Kinh tế Việt Nam

1991年に設立したベトナム最大手経済電子新聞。ベトナムの金融、市場、世界の最新ニュースを中心に配信して 
いる。またベトナムと日本の経済情報、文化交流にスポットを当てた「ベトナム経済フォーラム」のセクション 
もある。 

 ■Speakers Information

日本貿易振興機構（JETRO）はベトナムへの投資活動のサポート、日本とベトナムの貿易関係の促進、ベトナ 
ム経済発展のサポートを主に行う。

Vietnam Press CEO: YUKI WAJIMA 

Vietnam Press cung cấp bởi Công ty DAISEI VEHO Works là dịch vụ tiên phong trong hoạt động kết nối các 
doanh nghiệp Nhật Bản với cơ quan báo chí Việt Nam. VP được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên đến từ cả hai 
quốc gia Nhật Bản và Việt Nam, có sự hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp Nhật và báo chí Việt Nam. 
VP có quan hệ tốt với một số tổ chức của Nhật tại Việt Nam như JETRO, JBAV và nhiều công ty Nhật như 
Asilla Vietnam, Bảo Việt Tokyo Marine,... 
Về phía các cơ quan báo chí Việt Nam, VP cũng đang hợp tác với nhiều báo và tạp chí uy tín như VnEconomy, 
Thời Đại hay tạp chí Châu Á Thái Bình Dương,...

「うちの会社が新聞載ってる！」 
を実現するベトナム初のプレスリリース配信サービス 

VIETNAM PRESSで企業活動をベトナム全国へ一発広報！
Daise VEHO Worksの新サービスVietnam Pressではベトナム唯一のプレスリリース配信 
サービス主な事業として行う。ベトナム日本商工会主催の”日in越駅伝大会”も運営する


