
Phòng Hành Chính  - “HỘI THẢO 
THƯƠNG MẠI GIỚI THIỆU THỰC 
PHẨM THỦY SẢN NHẬT BẢN TẠI TP 
HỒ CHÍ MINH” 

Hơn 3000 năm qua, người Nhật đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều chủng loại thủy 
sản quý hiếm. Nhờ thế, họ đã sáng tạo ra nhiều phương pháp chế biến và các kỹ thuật để có 
thể thưởng thức được các món ăn trong tình trạng tốt nhất. Những thủy sản đánh bắt được 
tại Nhật Bản luôn có độ tươi mới rất cao, dù lúc nào hay ở đâu họ cũng luôn thưởng thức 
được những món sushi hay sashimi tươi ngon nhất. Nhờ vào các dây chuyền đông lạnh rộng 
khắp vận hành bởi các ngư dân, kiểm định viên, doanh nghiệp chế biến lành nghề, tại quốc 
đảo “Nhật Bản” với bốn bề là biển này, bạn có thể thưởng thức đủ loại hải sản suốt năm. 
Ngoài ra thì các loại thủy sản tại đây rất giàu protein, mà hàm lượng calorie, tổng lượng 
chất béo và acid béo bão hoà lại thấp. Mặt khác, chúng chứa rất nhiều vitamin và chất 
khoáng nên lợi ích cho sức khoẻ là không thể đong đếm. Hiệp Hội Xúc Tiến Xuất Khẩu Thuỷ 
Sản - Sản Phẩm Thuỷ Sản Chế Biến cùng các Doanh Nghiệp cũng như Đoàn Thể Hội Viên 
chúng tôi muốn cùng các Nhà Phân Phối Việt Nam mang đến cho khách hàng những sản 
phẩm thủy sản Nhật Bản thơm ngon nhất.  

Đối tượng tham dự : Nhà Hàng, Quán Ăn Ẩm Thực – Bar v.v, Siêu Thị, Cửa Hàng Thực 
Phẩm, Khách Sạn, Doanh Nghiệp Sản Xuất, Nhà Nhập Khẩu, Công Ty Thương Mại, Công Ty 
Vận Tải… 
  

Phí tham dự : Miễn phí    (Ngoài trải nghiệm các sản phẩm mẫu mà chúng tôi mang đến, quý 
khách còn được thưởng thức cà phê, trà cùng thức ăn nhẹ hoàn toàn miễn phí.) 

●  Đăng ký qua Email  ● ●   Đăng ký online  ● 

Đăng ký qua Email: Vui lòng điền nội 

dung cần thiết vào mẫu đăng ký đính 

kèm (file Word) và gửi về địa chỉ mail: 

japan@ten-vn.com 

Vui lòng truy cập URL: 
https://goo.gl/forms/
mapRnbp3vRLs6JNz2 
Hoặc quét mã QR bên 
phải để truy cập.  Email: cs@ten-vn.com 

       (Trang, Yamamoto) 

Trải nghiệm ẩm thực tại Hội 
Nghị Thương Mại cùng với 
các sản phẩm tuyệt hảo được 
tập trung từ các tỉnh thành 
lớn như: Hokkaido, Aomori, 
Ibaraki, Mie, Oita... 

Sau tiết mục khai mạc, Chúng 
tôi có một bài thuyết trình 
ngắn về sản phẩm thực phẩm 
thủy sản Nhật Bản. 
Chúng tôi hy vọng quý khách 
có thể đến tham dự vào thời 
điểm khai mạc chương trình 
lúc (13h30’). 
Hân hạnh được đón tiếp quý 
khách. 
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