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Hội nghị quốc tế và triễn lãm thương mại thủy sản, nuôi 
trồng thủy sản thế giới 2015 (WA15), hợp tác tổ chức 
WA15 Aquaforum (tạm dịch là Diễn đàn nuôi trồng thủy 
sản 15) diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy 
sự tham gia của các ngành công nghiệp thủy sản. 
Diễn đàn nuôi trồng thủy sản WA15  (WA15 Aquaforum) 
nhằm mang lại lợi ích cho các ngành công nhiệp chuyên 
nghiệp trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị nuôi trồng 
thủy sản thế giới WA15 và Triễn lãm. Ban tổ chức xin 
trân trọng kính mời các nhà nuôi trồng thủy sản, nhà 
cung cấp, và các ngành công nghiệp thủy sản tham gia 
diễn đàn tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Chương trình thảo luận 
bao gồm các tiểu ban chuyên về công nghiệp thủy sản, 
nhằm tạo điều kiện trưng bày, hội thảo bàn tròn để các 
bên trực tiếp cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, diễn đàn 
sẽ cung cấp dịch thuật song song, phòng họp chuyên 
biệt, và tổ chức tham quan trang trại nuôi. Mục tiêu của 
diễn đàn WA15 Aquaforum là hướng đến các vấn đề 
trọng tâm của ngành công nghiệp sản xuất thủy sản ở 
các nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đây 
là diễn đàn công nghiêp thủy sản thực thụ bàn thảo về 
các vấn đề liên quan đến nuôi trồng thủy sản khu vực, 
nhằm thúc đẩy tham gia của các đại diện ngành công 
nghiệp thủy sản. Chủ đề chính của diễn đàn bao gồm 
các tiểu ban bàn thảo về sức khỏe của các loài cá bẹt, 
tôm, công nghệ chế biến thức ăn thủy sản, công nghệ 
nuôi cá biển, năng cao sản lượng nuôi nhuyễn thể và kỹ 
thuật nuôi kết hợp. 
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LỢI ÍCH
khi tham gia diễn đàn WA15 Aquaforum

• Diễn đàn nuôi trồng thủy sản WA15 liên kết tổ chức cùng với Hội nghi nuôi trồng 
thủy sản WA15 và triễn lãm thế giới 2015, ước tính có đến 3.000 người tham dự 
(bao gồm các học giả và các chuyên gia ngành công nghiệp thủy sản) và cũng là 
cuộc họp thường niên lớn nhất của các nhà triễn lãm về ngành công nghiệp nuôi 
trồng thủy sản đến từ nhiều nước trên thế giới.

• Đảo Jeju, Hàn Quốc là nơi lý tưởng để gặp gỡ thường niên cho các nhà sản xuất 
với khách hàng.

• Sự kiện này nhằm thúc đẩy nâng cao học hỏi và kinh nghiệm mạng lưới bằng tính 
năng dịch song song sang tiếng Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và 
Thái Lan. Các tiểu ban công nghiệp hàng đầu, triễn lãm, thảo luận và tham quan 
trang trại nuôi sẽ cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ về nuôi trồng thủy sản 
và các ngành công nhiệp liên quan.

• Hội nghị thủy sản thế giới WA15 và diễn đàn nuôi trồng thủy sản WA15 Aquaforum 
sẽ là nơi gặp gỡ giao lưu giữa các nhà nuôi trồng thủy sản, các nhà nghiên cứu, các 
nhà cung cấp dịch vụ, người nuôi và các nhà quản lý trên toàn thế giới, đặc biệt là 
các nước Châu Á thái bình dương.

• Có phòng riêng biệt sẵn sàng cho các cuộc họp thương mại song phương với 
khách hàng.

• Diễn đàn là nơi tạo cơ hội kết nối giữa người tham dự với các nhà tài trợ phương 
tiện truyền thông.

• Đảo Jeju, Hàn Quốc xin kính mời quí vị đến thăm và thưởng ngoạn bãi biển, nhà 
hàng, và văn hóa được biết đến như là điểm đến du lịch hàng đầu và các di sản 
thế giới tuyệt đẹp đã được UNESCO công nhận. 
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THAM DỰ
diễn đàn thủy sản 
WA15 Aquaforum
• Đăng ký trực tuyến sớm tham gia Diễn 

đàn thủy sản để được ưu tiên sắp xếp 
dịch vụ dịch thuật song song, chổ ngồi, 
diễn đàn thuyết trình và trưng bày.

• Trân trọng kính mời tất cả mọi tham dự 
viên của Hội thảo nuôi trồng thủy sản thế 
giới WA15 và khách tham quan triễn lãm 
tham gia Diễn đàn Nuôi trồng Thủy sản. 
Tuy nhiên, đối với những người không 
đăng ký trước tham gia diễn đàn thì chổ 
ngồi, dịch vụ dịch thuật sẽ cung cấp nếu 
còn theo phương châm ai đến trước sẽ 
được phục vụ trước.

THUẬN LỢI 
đăng ký sớm để tham gia diễn đàn nuôi trồng thủy sản 
cho công ty và nhóm khách hàng
 
• Thông tin diễn đàn sẽ cập nhật liên tục và gởi đến từng thành viên bằng thư điện tử.
• Phát thẻ tham quan miễn phí để tự do ra vào hội chợ thương mại, tiểu ban người nuôi 

thủy sản và các tiểu ban của doanh nghiệp. 
• Truy cập danh sách thông tin thành phần tham gia và thuyết trình bằng Powerpoint 

cho tất cả doanh nghiệp.
• Đặt chổ trước cho diễn đàn thuyết trình và dụng cụ cho dịch thuật song song. 
• Ưu tiên ra vào phòng họp doanh nghiệp tư nhân. 
• Bất kỳ nhóm đăng ký trước khoảng 20 người trở lên có thể yêu cầu miễn phí dịch 

thuật song song.
• Tất cả các đăng ký sớm sẽ được giảm giá cho các chuyến tham quan trang trại nuôi.
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Muốn biết thêm thông tin chi 
tiết xin vui long liên hệ 
Mario@marevent.com

Hoặc tham khảo trên trang web 
www.was.org
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