
 

ITE Hong Kong 2022 nhắm đến các Thị trường nguồn rộng Lớn & an toàn 

Vào hồi tháng 7 vừa qua, hội chợ ITE2021 đã được tổ chức thành công với sự tham gia của khoảng 30000 

thương nhân và du khách tự do cùng nhiều nhà triển lãm nước ngoài hơn so với trong nước bất chấp bối 

cảnh biên giới bị đóng cửa. Hội chợ du lịch duy nhất tiếp theo của Hồng Kông, ITE, sẽ được tổ chức từ ngày 

9 - 12/06/2022. 

Yếu tố chất lượng đã giúp ITE2021 thu hút được 103 (675*) nhà triển lãm với 64% (85%*) người đến từ 

nước ngoài; 2544 (11613*) thương nhân và 27106 (73665*) du khách tự do; các gian hàng chính thức từ 

Trung Quốc (Đại Lục), Hồng Kông, Ma Cao, các tỉnh của Nhật Bản, khách sạn Glamorous Camping và Đài 

Loan, v.v. 

(*Số liệu ITE 2019) 

Triển lãm là không gian trưng bày các phương tiện với gian hàng được thiết kế đặc biệt từ các điểm ảnh 

3D, các cuộc họp zoom thường kì tạo điều kiện cho diễn giả trực tuyến tương tác với khách truy cập tại chỗ 

và khoảng 50 hội thảo tại chỗ trong đó một số hội thảo được phát trực tiếp trên Facebook, v.v. 

Thị trường Hồng Kông khá lớn (đứng thứ 12 trên thế giới về chi tiêu tại nước ngoài nhiều nhất với mức 

26,9 tỷ USD trong năm 2019) và an toàn (có tổng số trường hợp mắc COVID-19 dưới 12100). Hồng Kông 

cũng thuộc một phần Vùng Vịnh Lớn củaTrung Quốc với GDP rơi vào khoảng 1,67 nghìn tỷ USD vào năm 

2020, tương đương với Canada và xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng GDP thế giới, với GDP đạt 1,60 nghìn 

tỷ USD. 

Đáng chú ý, 4514 câu trả lời từ các du khách vãng lai trong cuộc khảo sát trực tuyến ITE2021 đã cho 

thấy nhu cầu du lịch bị kìm hãm mạnh mẽ: 60% người trả lời khẳng định vẫn tiếp tục hoặc gia tăng 

ngân sách du lịch trong năm tới; trên 80% sẵn sàng chi thêm tiền để tận hưởng kỳ nghỉ an toàn 

hơn và sau khi dỡ bỏ lệnh hạn chế, 21% người trả lời cho biết sẽ đi du lịch nước ngoài trong vòng 1 

tháng trong khi có tổng cộng 69% người chọn đi trong 6 tháng. 

Do đó, Hồng Kông là thị trường nguồn ưu tiên đối với các quốc gia mở lại biên giới cho khách du lịch nước 

ngoài. ITE 2022, kết hợp ITE lần thứ 36 (Giải trí) và ITE MICE lần thứ 17, là một nền tảng phù hợp và đáng 

tin cậy. 

Sau màn tổ chức thành công vừa qua, ITE2022 có thể cung cấp cho các nhà triển lãm/nhà quảng cáo quốc 

tế các dịch vụ như hội thảo zoom trước hoặc trong ITE để tương tác với du khách tại hội chợ; hội thảo tại 

chỗ có thể được phát trực tiếp; video phát sóng trong các buổi hội thảo chuyên sâu; bảng quảng cáo hoặc 

góc ảnh tự thân, v.v. Ngoài ra, nhà tổ chức TKS sẽ tạo điều kiện cho các nhà triển lãm làm việc với văn 

phòng hoặc đại lý tại địa phương tương ứng để kiểm soát số lượng nhân viên nước ngoài được cử tới. 



Một lần nữa, ITE2022 đảm bảo có đủ tư cách nhận trợ cấp từ Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông 

cho Hội nghị & Triển lãm lần này. TKS sẽ chia sẻ trợ cấp này với các đơn vị triển lãm đã xác nhận với tổ 

chức và dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 30/12/2021, những đối tượng này có thể được giảm 20% tiền 

thuê mặt bằng và 10% nữa. 

Để biết thêm chi tiết hoặc đặt câu hỏi: www.itehk.com 

   

 LIÊN HỆ: Email: travel@tkshk.com | Tel: +852 31550600 

 

Organizer of ITE Hong Kong 

TKS Exhibition Services Ltd 

 

 

http://www.itehk.com/
mailto:travel@tkshk.com

