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K ính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Trung tâm X úc tiến Đ ầu tư, Thương mại và D u lịch K iên Giang nhận
được Công văn số 2412/SC T-X TTM ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Sở Công
Thương tỉnh B en Tre về việc tham gia “Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tỉnh
B en Tre năm 2019” với chủ đề “Tưng bừng khuyến m ại phục vụ nhu cầu m ua
sắm của nhân dân dịp Tet nguyên đán Kỷ H ợi” .
N hằm chào m ừng kỷ niệm 59 năm ngày Bến Tre Đ ồng Khởi (17/01/1960
- 17/01/2019) và tiếp tục hưởng úng Cuộc vận động “N gười V iệt N am ưu tiên
dùng hàng V iệt N am ”, hội chợ Công nghiệp - Thương m ại tỉnh Ben Tre năm
2019 dự kiến diễn ra từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2019 tại T rung tâm Thương
m ại triển lãm và H ội nghị Quốc tế - V iệt N am (địa chỉ: Quốc lộ 60, đường Vố
N guyên Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Ben Tre, tỉnh B en Tre). Hội chợ với quy
mô lớn, huy động nhiều doanh nghiệp lớn có thương hiệu trong nước tham gia.
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu các sản phấm đặc sản và cũng là
dịp để các doanh nghiệp tham dự tìm kiếm m ở rộng thị trường, tăng cường mối
quan hệ hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương m ại và Du lịch thông báo đến các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham aia, xin vui lòng liên hệ và đăng
ký về:
- Trung tâm Xúc tiến Đ ầu tư, Thương mại và D u lịch K iên Giang.
- Đ ịa chỉ: số 222-224, Trần Phú, phường V ĩnh Thanh Vân, thành phố
R ạch Giá, tỉnh K iên Giang.
- Đ iện thoại: 0297.3946.345/ 0975.305.459 (Chị V ân)
- Email: nguyenhongkhanhvan@ gm ail.com

