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OFFICIAL LETTER 
 
Bangkok – 26/03/2020 
 
Subject: Postponement of Fi Vietnam 2020 
 
Dear Participants, 
 

Due to the recent and increasing travel restrictions impacting industry participation, organizers 
Informa Markets in Thailand and Informa Markets in Vietnam has taken the decision to postpone 
Food ingredients Vietnam (Fi Vietnam) to 11-13 November 2020 at Tan Binh Exhibition & 
Convention Center (TBECC). The event was originally scheduled for 1-3 July at Saigon Exhibition 
and Convention Center (SECC). 

We believe these revised dates will allow more time for normality and confidence to return to the 
marketplace, ease travel restrictions, and provide all-around better conditions for exhibitors and 
visitors to engage. The Fi Vietnam team will reach out to all participants regarding detailed 
arrangements in due course. 

We wish to thank those who participate and support Fi Vietnam 2020 and we greatly appreciate 
your patience and understanding and apologize for any inconvenience. Our sole focus remains to 
provide an event of enhanced quality, with more exhibitors and qualified trade buyers to make 
your participation a huge success. We look forward to seeing you again in November. 

 
Should you have any questions or concerns, please contact the Fi Vietnam Team at:  
www.fivietnam.net / E: Nureen.c@informa.com / T: +66 97 028 8000 

Please follow official channels for updated information:  
• Website: www.fivietnam.net 
• Facebook: www.facebook.com/fi-vietnam 
• The Official Tourism Website of Vietnam https://vietnam.travel/ 
 

    

Yours sincerely, 
 
Informa Markets in Thailand / Informa Markets in Vietnam  
The Organiser of Fi Vietnam 
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OFFICIAL LETTER 
Ho Chi Minh City– 26/03/2020 
v/v: Thay đổi ngày tổ chức triển lãm Fi Vietnam 2020 
 
Kính gửi Quý đơn vị triển lãm, Quý khách tham quan và Quý báo đài,   
 

Căn cứ vào tình hình hiện tại và các quy định được ban hành mới đây về việc hạn chế đi lại và tham 
gia các hoạt động giao thương, Informa Markets Thailand và Informa Markets Vietnam đã họp bàn 
và quyết định thay đổi thời gian và địa điểm diễn ra triển lãm Food ingredients Vietnam                    
(Fi Vietnam). Sự kiện sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 – 13 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm 
Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) thay cho thời gian dự kiến ban đầu là 1 – 3 tháng 7 năm 
2020 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC). 

Chúng tôi tin rằng sự thay đổi này là biện pháp đồng hành tốt nhất với tất cả đơn vị tham gia triển 
lãm và cơ quan chức năng trong tình hình hiện tại để thị trường có thời gian ổn định và phục hồi, 
giảm tải các áp lực về di chuyển, đồng thời mang đến một sự kiện triển lãm với những điều kiện 
tốt nhất và an toàn nhất. Ban tổ chức triển lãm Fi Vietnam sẽ chủ động liên hệ và cập nhật những 
thông tin mới nhất về triển lãm đến Quý vị. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tham gia và hỗ trợ triển lãm Fi Vietnam 2020, rất mong 
nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của Quý vị cho sự thay đổi này. Ban tổ chức quyết tâm sẽ 
mang lại một kỳ triển lãm chất lượng, với sự tham gia đông đảo của các đơn vị triển lãm, các đơn 
vị và cá nhân hoạt động trong ngành. Fi Vietnam 2020 rất mong được đón tiếp Quý khách vào 
tháng 11 tại SECC, TP.HCM.  

 
Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Fi Vietnam tại 
www.fivietnam.net hoặc email: Lia.Nguyen@informa.com . 
 
Quý vị vui lòng theo dõi thông tin cập nhật trên các kênh chính thức của chúng tôi: 
 
• Website: www.fivietnam.net 
• Facebook: www.facebook.com/fi-vietnam  
• Website du lịch chính Việt Nam https://vietnam.travel/ 
 

Trân trọng, 
 
Informa Markets Thailand / Informa Markets Vietnam  
Ban tổ chức triển lãm Fi Vietnam 
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