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VIETNAM’S DEDICATED DEFENSE & SECURITY EXHIBITION

THE DEFENCE AND SECURITY EXHIBITION VIETNAM 2019 (DSE VIETNAM 2019) CLOSED WITH PRE-EMINENT SUCCESS
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI VIỆT NAM 2019 ĐÃ KHÉP LẠI VỚI NHỮNG THÀNH CÔNG VANG DỘI
DSE Vietnam 2019 marked a historic launch of
an international defense and security exhibition in
Vietnam. The inaugural event was privileged and
honored to welcome high-ranking representatives
from Ministry of National Defence and Ministry of
Public Security.
DSE Vietnam đánh dấu sự ra mắt đầu tiên của
một Sự kiện Triển lãm về Quốc phòng và An ninh
mang tầm Quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Triển
lãm vinh dự được đón tiếp đại diện Lãnh đạo của
các cơ quan Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đến
tham quan triển lãm.
Senior Lt General Be Xuan Truong
Member of the Party Central Committee,
Member of the Central Military Commission,
Deputy Minister of Ministry of National Defence

Senior Lt General Bui Van Nam
Member of the Party Central Committee,
Standing Member of the Central Police's Party Committee,
Deputy Minister of Ministry of Public Security

Thượng tướng Bế Xuân Trường
Ủy viên Trung ương Đảng,
Ủy viên quân ủy Trung ương,
Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

Thượng tướng Bùi Văn Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương,
Thứ trưởng Bộ Công An

EXHIBITORS’ STATISTICS

Thống kê Triển lãm

COUNTRY PARTICIPATION / CÁC QUỐC GIA THAM GIA
125 exhibitors from 29 countries
showcasing over 200 product brands
125 công ty đến từ 29 quốc gia
trưng bày hơn 200 thương hiệu sản phẩm
BRAZIL
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of Exhibitors were
Satis ed with
the Quality of Visitors
khách hàng hài lòng
với chất lượng khách
tham quan

85%

of Exhibitors Achieved
Their Objective
of Generating New Business
khách hàng đã đạt được
các mục tiêu đặt ra
khi tham gia triển lãm
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VISITORS’ STATISTICS

Thống kê khách tham quan

4,280
Visitors from 45 countries
lượt khách tham quan đến từ
45 quốc gia

S

89%

of Visitors Plan to Visit DSE
Vietnam 2021
khách dự định sẽ tham quan
DSE Vietnam 2021

85%

of Visitors Likely to Recommend
DSE VIETNAM 2021 to Others
khách sẽ giới thiệu và chia sẻ
thông tin về DSE Vietnam

DSE VIETNAM 2019

ymposium / Thuyết trình kỹ thuật

Some 800 delegates attended the Symposium over two days
Khoảng 800 đại biểu tham dự các buổi Thuyết trình kỹ thuật
13 international Speakers
13 thuyết trình viên quốc tế
82% of attendees plan to attend next Symposium Series
82% đại biểu dự định sẽ tham dự các chương trình thuyết trình kỹ thuật vào các kỳ sau

HEAR FROM
OUR EXHIBITORS

Đánh giá từ khách hàng
của chúng tôi

We are very happy to be here with a big number of 21
Russian leading enterprises from military and security
industries. We hope our products are not only of interest to our
Vietnamese partners but also to the partners from other
countries in the region.
Even though this is the rst time we have participated in
such exhibition; we have proven ourselves that it is a great
place to work with our old partners and to nd new ones.
I am sure we will continue participating in the next DSE
Vietnam edition and I take this opportunity to thank the
organizer for a great event.
Chúng tôi vui mừng khi tham dự sự kiện với số lượng đông
đảo gồm 21 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp
quốc phòng và an ninh của Nga. Chúng tôi hy vọng các sản phẩm
này sẽ không chỉ làm hài lòng các đối tác Việt Nam của chúng tôi
mà còn cả các đối tác đến từ các quốc gia khác trong khu vực.
Dù đây là lần đầu tiên tham dự chương trình, chúng tôi đã tự
chứng tỏ được đây là một địa điểm lý tưởng để có thể kết nối với
các đối tác cũ và tìm kiếm đối tác mới.
Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia các triển lãm DSE
Vietnam sau này và xin được bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban tổ chức
đã tạo cho chúng tôi cơ hội được tham dự sự kiện.
GRISHIN ALEXEY, Head of Delegation
Rosoboronexport
WB GROUP is one of the Polish biggest technology
companies. We hope our cooperation with the Viet Army and
Police will be stronger in the future. We are very glad to be here
this time, to meet many Vietnamese oﬃcials from the military
and police from both Ministries and Vietnamese companies to
discuss our solutions, change our opinions how we can improve
the technological solution and work together.
Tập đoàn WB là một trong những công ty điện tử lớn nhất Ba
Lan. Chúng tôi hy vọng được hợp tác hơn nữa với các lực lượng
quốc phòng và an ninh Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng được có
mặt tại đây để có thể gặp gỡ các cán bộ quân sự và an ninh Việt
Nam đến từ cả hai cơ quan bộ và các công ty Việt Nam để thảo
luận các giải pháp và chia sẻ quan điểm làm thế nào để hai bên có
thể hợp tác cùng nhau.
TOMASZ BADOWSKI, Communication Director
WB Group

It is our pleasure to be here at the show for the rst time
this year in Hanoi. So far, we have very good experience – a
lot of interest in our products, a lot of visitors. We very much
look forward to coming back in 2021.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự triển lãm tại Hà Nội.
Đến nay chúng tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị, rất nhiều
khách tham quan. Chúng tôi đang rất mong chờ để có thể
quay trở lại vào năm 2021.
JENS HEIDER, International Sales Director
Colt Manufacturing Co
DSE Vietnam is a good platform for us to showcase our
products in law enforcement and military defense. The event
is great with lots of customers who come to see us. DSE
Vietnam is a great opportunity for us to meet new leads.
DSE Vietnam thực sự là một nơi phù hợp để chúng tôi có thể
trưng bày các sản phẩm về lĩnh vực thực thi pháp luật và bảo vệ
quân đội. Sự kiện này đã thu hút rất nhiều khách tham quan
chuyên ngành đến gian hàng của chúng tôi. DSE Vietnam là
một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể gặp gỡ nhiều khách
hàng tiềm năng mới.
NGUYEN TIEN DUNG, General Director
HTI Investments and Technologies JSC
We are very happy to exhibit in this year's DSE Vietnam to
present technical capability of Ukraine Defence Industry.
We do like how everything has been organized for the rst
time here in Hanoi. We would be very pleased to participate
again the next time. We got to know better the
requirements of Vietnamese Ministry of National Defence
so next time we will bring in more products, more
information to share more about the capabilities of
Ukrainian Defence Industry.
Chúng tôi rất vui khi tham dự triển lãm DSE Vietnam năm
nay để giới thiệu năng lực kỹ thuật của ngành công nghiệp
quốc phòng Ukraine. Chúng tôi hài lòng với công tác tổ chức
của triển lãm lần đầu tiên tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ rất muốn
tham dự kỳ triển lãm tiếp theo. Chúng tôi đã hiểu rõ hơn các
yêu cầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam nên lần tới chúng tôi sẽ
mang đến nhiều sản phẩm và thông tin hơn để chia sẻ thêm về
năng lực của Công nghiệp Quốc phòng Ukraine.
SERHII DADACHKO, Head of Division
Ukrspecexport
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