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Tiếp nối những thành công của những sự kiện đã  được tổ chức tại Châu Âu, Nga và
Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Trung  Đông và Nam Mỹ. DISTREE vừa tổ
chức triển lãm công nghệ và hội chợ  thương mại tại Shangri-La Rasa Sentosa
Resort – Singapore diễn ra vào ngày 12  đến 14 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Đây là
một sự kiện triển lãm sản phẩm công  nghệ thông tin điện tử và điện tử tiêu dùng
(ICT và CE) nhưng không phải nhắm  tới người dùng cuối. Thành phần tham dự
DISTREE là những đại diện, nhà điều  hành cấp cao của những hãng sản xuất và nhà
cung ứng lớn đến từ các quốc gia  trong khu vực, họ tới đây để gặp gỡ, tìm kiếm đối
tác, kinh doanh và tìm hiểu những  xu thế kinh doanh mới của khu vực cũng như thế
giới. Distree APAC 2013 là nơi  hội ngộ của họ trong ba ngày với những công việc
như hội họp một-đối-một, hội  thảo, trao giải thưởng và kết nối cơ hội kinh doanh.

  

  

Ông Ashish Kapahi Giám đốc Sự kiện của Distree  APAC cho biết những lợi ích cho
các đại diện tham gia DISTREE APAC lần  này? 
 “Trong ba ngày các nhà sản xuất và cung ứng có  thể thu được hiệu quả ngang với
việc họ phải làm trong ba tháng công tác vòng  quanh khu vực và tự tìm cách lên
lịch gặp gỡ. Các đối tác phân phối sẽ hài lòng  về sự kiện này vì họ có thể gặp nhiều
nhà sản xuất và cung ứng liên tục trong  vòng ba ngày. Bên cạnh việc có thể gặp
những nhà cung ứng hiện tại, họ có thể  gặp và cân nhắc cả những nhà cung ứng
mới tiềm năng. Chính điều này sẽ tạo nên  các cơ hội hợp tác có lợi cho cả hai bên.”

  

DISTREE APAC mang đến một cơ hội ngàn vàng cho  các nhà sản xuất cho dù là mới
gần đây giới thiệu sản phẩm trên thị trường hay  mới bắt đầu đánh giá các cơ hội
thâm nhập thị trường khu vực. Xét đến mặt chi  phí, sự kiện này cũng là cơ hội tuyệt
vời cho cả nhà sản xuất đã có mặt trong  khu vực. DISTREE APAC đã sẵn sàng trở
thành nơi hội họp có ảnh hưởng nhất của  các nhân vật cấp cao của các đối tác
trong kênh phân phối tại khu vực, bao gồm  đại diện các nhà phân phối và bán lẻ
chính đến từ hàng trăm tổ chức hàng đầu  trong khu vực, hơn bao giờ hết, DISTREE
APAC giúp các nhà sản xuất và cung ứng  phát triển kênh kinh doanh và mang lại
một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thị  trường.
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Là một sự kiện độc lập, DISTREE APAC còn mang  đến chương trình nghị sự với sự
tham gia của các nhà tổ chức nghiên cứu và tư  vấn chuyên nghiệp. DISTREE APAC
2013 sẽ tổ chức một số phiên làm việc của Kênh  thông tin hàn lâm do CONTEXT,
Forrester, Gfk và VIA chủ trì và sẽ tập trung vào  khai thác những vấn đề thực tại và
xu hướng phát triển các kênh kinh doanh  trong khu vực.
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