DANH SÁCH ĐOÀN DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
(Vui lòng điền số thứ tự doanh nghiệp mà Quý Đơn vị có nhu cầu gặp gỡ
vào đơn đăng ký)

TT

1

TÊN CÔNG TY

GB INC CO., LTD

THÔNG TIN CÔNG TY, LĨNH VỰC HOẠT
ĐỘNG, SẢN PHẨM
Bất động sản thương mại cho thuê: trung tâm mua
sắm, tòa nhà văn phòng, cây xăng…
Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng các bất động sản thương
mại; phát triển du lịch.

2

MEIJIU

Đào tạo và kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm:
trang điểm, chăm sóc da, móng tay, mở lông mi, tẩy
trang bán vĩnh viễn…

3

BESTWEDDING
CO., LTD

Dịch vụ tư vấn cưới; tổ chức sự kiện cưới tại nước
ngoài kết hợp du lịch, tuần trăng mật; kinh doanh áo
cưới, studio…

4

THE DREAM
H&B CO., LTD.

Sản xuất và phân phối mỹ phẩm OEM, ODM

5

HWASUNG
ANIMAL
MEDICINE CO.,
LTD

Sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc thú y: thuốc kháng
sinh, thuốc gây mê, thuốc chống viêm, bổ sung dinh
dưỡng cho gia súc, gia cầm.

6

SUGUNG
ENVIRONMENT
PLANT CO., LTD

Thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục
liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, xử lý nước
mưa, thiết bị môi trường

7

DOOSUN
COSMETICS INC.

Xuất khẩu và cung cấp mỹ phẩm Hàn Quốc, chuyên
sâu trong lĩnh vực trang điểm, chăm sóc da mặt, làm
trắng da, chống nhăn v.v…

8

VACCI
COSMETICS CO.,
LTD

Sản xuất và phân phối mỹ phẩm: sản phẩm dầu
gội, chăm sóc tóc, gel lô hội, kem chống nắng,
kem xoa tay v.v…

MỤC ĐÍCH
- Đầu tư
- Tìm kiếm đối tác hợp
tác đầu tư trong các lĩnh
vực liên quan
- Muốn gặp đối tác hợp
tác kinh doanh lĩnh vực
làm đẹp
- Muốn gặp đối tác
nhập khẩu mỹ phẩm
làm đẹp
- Muốn gặp đối tác
công ty, đại lý du lịch
- Đối tác hợp tác kinh
doanh tổ chức tiệc cưới,
tư vấn cưới hỏi
- Nhập váy cưới, gia
công váy cưới
- Muốn gặp đối tác
nhập khẩu mỹ phẩm các
loại
- Hợp tác gia công sản
xuất mỹ phẩm
- Cần gặp đối tác xuất
khẩu thuốc thú y
- Cần gặp đối tác nhập
khẩu thuốc thú y
- Cần gặp và hợp tác
đối tác đang hoạt động
lĩnh vực môi trường, xử
lý nước thải
- Cần gặp đối tác nhập
khẩu và phân phối các
loại mỹ phẩm
- Hợp tác sản xuất mỹ
phẩm
- Cần gặp đối tác nhập
khẩu,phân phối sản phẩm

9

BONSHE'S
KOREA JSC

Sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm:
mặt nạ, sữa rửa mặt, v.v…

10

MEALTOP

Chuỗi cửa hàng bánh ngọt cao cấp tại Hàn Quốc, đã
có mặt tại thị trường Mỹ, UAE

11

SEOUL SYSTEM
RENTAL CO.,
LTD

Xây dựng, tư vấn thiết kế, cung cấp hệ thống giàn
giáo dùng trong các công trình xây dựng và đóng tàu

DOW VALVE CO.,
LTD

Cung cấp các sản phẩm van công nghiệp, bộ truyền
động, thiết bị định vị, áp dụng trong nhiều lĩnh vực
công nghệ sinh học và một số lĩnh vực sản xuất như:
thực phẩm, nước giải khát, y tế, mỹ phẩm, hóa dầu
v.v…

12

KOREA ETC INC.

Sản xuất và phân phối đèn LED, thiết bị chiếu sáng
dân dụng và công nghiệp

14

KOREA
PIERCING

Sản xuất và phân phối đồ trang sức: vàng 14K/18K,
trang sức bằng đá quý tự nhiên, công nghệ sản xuất
~ 4.600 các chủng loại mặt hàng trang sức khác
nhau.

15

GORYEO
GINSENG
PROMOTION

Cung cấp các sản phẩm từ nhân sâm Hàn Quốc như:
trà sâm, hồng sâm cô đặc, hồng sâm viên và hồng
sâm miếng v.v…

16

BOSUNG BS ENG
CO., LTD

Sản xuất, cung cấp các sản phẩm kim loại cứng liên
quan đến hệ thống cửa (cửa sắt,thép..), trang trí nội
thất

17

DAUM CO., LTD

Thời trang, nổi tiếng với các sản phẩm túi xách, ví,
thắt lưng, sản phẩm đồ da mang thương hiệu
Elegance Paris và XOXO

18

TAEHEUNG. MEC

Sản xuất và phân phối các thiết bị phòng cháy chữa
cháy như: hệ thống phun nước, hệ thống điều khiển
tự động, gas đô thị v.v…

13

- Cần gặp đối tác nhập
khẩu, phân phối mỹ
phẩm
- Cần gặp đối tác hợp
tác kinh doanh bánh
ngọt
- Cần gặp đối tác xuất
khẩu, nhập khẩu vật
liệu xây dưng, đóng tàu
-Cần gặp đối tác nhập
khẩu và phân phối sản
phẩm
- Cần gặp đối tác nhập
khẩu, xuất khẩu sản
phẩm đèn, thiết bị chiếu
sáng
- Cần gặp đối tác nhập
khẩu kinh doanh trang
sức
- Cần gặp đối tác hợp
tác kinh doanh đầu tư,
xuất khẩu đá quý
- Cần gặp đối tác nhâp
khẩu và phân phối sản
phẩm
- Cần gặp đối tác xuất
nhập khẩu cửa sắt thép
- Cần gặp đối tác hợp
tác kinh doanh đầu tư
lĩnh vực cánh cửa, vật
liệu cứng nội thất
- Cần gặp đối tác xuất
khẩu, nhập khẩu sản
phẩm liên quan
- Đối tác hợp tác đầu tư
- Cần gặp đối tác nhập
khẩu, phân phối thiết bị
máy móc, phòng chữa
cháy…

