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CÁC WEBSITE B2B PHỤC VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU 
  

 

I.DANH BẠ DOANH NGHIỆP 

1.Nhà sản xuất 
Công cụ tìm kiếm B2B Kompass –  http://www.kompass.com/ 

Trang web có chứa danh bạ điện tử các công ty trên thế giới trong nhiều lĩnh vực. Bạn có 

thể tìm kiếm các công ty theo ngành hàng hoặc theo tên công ty và khu vực thị trường. 

Ngoài ra, trang web cũng cung cấp các thông tin về các dự án mua hàng chính phủ trên 

thị trường châu Âu. Trang web có thể hiển thị bằng nhiều thứ tiếng  như: Anh, Pháp, 

Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản… 

  

Danh bạ doanh nghiệp Châu Âu – http://www.europages.com/ 

Trang web là một danh bạ cập nhật và hoàn chỉnh về các nhà cung cấp và thông tin về 

khoảng 700000 công ty thuộc 35 nước châu Âu. Trang web được hiển thị bằng nhiều 

ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm theo danh sách chi tiết các sản phẩm và dịch vụ các 

công ty trong phạm vi danh bạ này và ở nhiều danh bạ khác 

  

Danh bạ doanh nghiệp châu Âu ThomasGlobal – http://www.tgreurope.com/ 

ThomasGlobal là một danh bạ cập nhật và hoàn chỉnh về các nhà cung cấp và thông tin 

sản phẩm. Bạn có thể tìm theo danh sách chi tiết các sản phẩm và dịch vụ các công ty 

trong phạm vi danh bạ này và ở nhiều danh bạ khác 

  

Danh bạ doanh nghiệp Hoa Kỳ ThomasNet – http://www.thomasnet.com/ 

Danh bạ các nhà cung cấp và thông tin sản phẩm ở các bang của Hoa Kỳ 

2.Nhà nhập khẩu 

Quốc Tế 
Danh bạ các nhà nhập khẩu của Interdata – http://www.export-leads.com/ 

Trang web giới thiệu các loại danh bạ nhà nhập khẩu của Interdata. Có tính phí, phát 

hành dưới hình thức CD và sách có kết nối tới hàng trăm danh bạ điện tử các nhà nhập 

khẩu trên toàn thế giới. Được cập nhật hàng năm 

  

Công cụ tìm kiếm B2B Kompass – http://www.kompass.com/ 

Trang danh bạ này, bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà nhập khẩu theo từng mặt hàng, 

nhóm hàng 
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Châu Phi 
Danh bạ doanh nghiệp Mbendi –  http://www.mbendi.com.za/coaf.htm 

Trang web cung cấp công cụ tìm kiếm các công ty, tổ chức thuộc khu vực Châu Phi. Có 

thể tìm kiếm theo tên, ngành hàng, loại hình tổ chức/công ty hoặc tên thành phố 

  

Danh bạ doanh nghiệp của Nam Phi – http://www.brabys.co.za/ 

Trang web là một danh bạ doanh nghiệp các lĩnh vực có chứa danh bạ doanh nghiệp điện 

tử của Nam Phi. Có thể tìm kiếm theo loại hình doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp 

  

Danh bạ doanh nghiệp của Ai Cập – http://www.egtrade.com/ 

Trang web có chứa danh bạ doanh nghiệp các lĩnh vực có liên quan đến thương mại của 

Ai Cập. Ngoài ra trang web cũng cung cấp các thông tin về du lịch và kết nối tới các 

trang hữu ích khác 

  

Châu Mỹ 
– Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu của Brazil 

http://www.brazilexporters.com/importers.html 

Danh sách đầy đủ các nhà nhập khẩu của Brazil, phân theo ngành hàng bao gồm cả các 

bệnh viện. Ngoài ra, trang web cũng kết nối tới các doanh bạ nhập khẩu của các nước và 

của cả khu vực Châu Mỹ 

  

Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu của Canada – 

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/cid/engdoc/index.html 

Trang web có chứa thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu của 232 quốc gia có thể tìm 

kiếm theo mã HS, theo thành phố hoặc theo quốc gia 

  

Danh bạ doanh nghiệp khu vực Cideiber 9 nước Mỹ Latinh 

http://www.cideiber.com/censos.asp 

Danh bạ các doanh nghiệp nhập khẩu của khu vực Cideiber 9 nước Mỹ La tinh Trang 

web được hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha 

  

Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu Chi Lê – http://www.import.cl/ 

  

Danh bạ doanh nghiệp Hoa Kỳ của PIERS – http://www.piers.com/ 
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Châu Á – Thái Bình Dương 
Danh bạ doanh nghiệp Châu Á Access Asia – 

http://www.accessasia.com/obehome.html 

Trang web danh bạ trang vàng AccessAsia. Ngoài ra, trang web cũng có những thông tin 

thương mại và các dịch vụ, tiện ích khác 

  

Danh bạ các nhà cung cấp Trung Quốc 

http://www.globalsources.com/SITE/WELCOME.HTML?referrer=adwordss&source=co

ntent 

Trang web cung cấp công cụ tìm kiếm các nhà sản xuất và cung cấp của Trung Quốc đại 

lục, Hồng Kông, Đài Loan và một số nước khác 

  

Danh bạ doanh nghiệp Ấn Độ – 

http://www.trade-india.com/iid/search.html 

Danh bạ điện tử các nhà cung cấp, sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ. Có thể tìm kiếm 

theo mặt hàng hoặc theo tên công ty 

  

Cổng giao tiếp điện tử IndiaMart – 

http://www.indiamart.com/indianimporters/index.html 

Trang web cung cấp danh bạ doanh nghiệp Ấn Độ và các thông tin về cơ hội kinh doanh 

trên thị trường Ấn Độ 

  

Danh bạ doanh nghiệp của Nhật Bản – 

http://www.jetro.go.jp/en/invest/director/ 

Trang web cung cấp địa chỉ hữu ích của các công ty, tổ chức phục vụ cho việc kinh 

doanh tại Nhật Bản 

  

Danh bạ doanh nghiệp Newzealand 

http://www.meantnz.co.nz/main.cfm?id=58 
Trang web cung cấp danh bạ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thịt và đường của 

Newzealand 

  

Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam – http://www.vidc.com.vn 

Danh bạ của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Có thể tra cứu theo ngành 

nghề, loại hình doanh nghiệp, tên công ty,… 

http://www.meantnz.co.nz/main.cfm?id=58
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Châu Âu 
Danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu của Pháp – http://www.ccip.fr/ 

Trang web của Phòng thương mại Pháp, hiển thị bằng tiếng Pháp 

Các trang vàng – http://www.yellowpagesoninternet.com/ 

  

Danh bạ doanh nghiệp trên thế giới phân theo ngành 

http://yellowpagesoninternet.com/yellowpages.html 

Danh sách các trang vàng trên toàn thế giới 

  

Danh sách các Hiệp hội nhà nhập khẩu của ITC – 

http://www.intracen.org/tradings/ 

Trang web cung cấp danh sách các website của các hiệp hội nhà nhập khẩu các nước 

II.CÁC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 

1. Các nguồn quốc tế 
24–Fair – http://www.24-fair.com/en/ 

Trang web cung cấp danh sách tất cả các hộI chợ triển lãm, hội thảo tại Đức. Đồng thời 

cung cấp thông tin các đơn vị tham gia hội chợ 

  

http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/ 
  

AUMA – http://www.auma.de/ 

Trang web cung cấp danh sách các hộI chợ triển lãm diễn ra tại Đức và trên toàn thế giới. 

Trang web được hiển thị bằng tiếng Đức, Anh, Pháp và Tây Ban Nha 

  

Convention Bureaus.com – http://www.enventservicenet.co.uk/ 

Danh bạ các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện ở Vương quốc Anh, có thể tìm kiếm theo tên 

công ty và theo loại hình dịch vụ hoặc sản phẩm 

  

Exhibition industry information – http://www.expo24-7.com/ 

Cổng thông tin về triển lãm quốc tế, cung cấp danh sách các hội chợ thương mại, triển 

lãm trực tuyến, triển lãm công nghiệp, triển lãm tiêu dùng và các sự kiện quốc tế khác 

  

Exhibitions – World – http://www.exhibitions-world.com/ 

http://www.expodatabase.com/international-trade-shows/
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Dữ liệu về các hội chợ triển lãm trên toàn thế giới 

  

Expocentral.com – http://www.expocentral.com 

Thông tin về các buổi giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm và các buổi họp báo. Danh 

sách website các sự kiện, nhà tổ chức triển lãm và cổng thông tin thương mại ảo 

  

EventsEye – http://www.eventseye.com 

Truy cập vào website của các nhà tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm, bao gồm các thông 

tin liên hệ địa chỉ, e-mail, điện thoại, số fax. Có liên kết với 5.043 trang web và 3.331 địa 

chỉ email 

  

Expodatabase –  http://www.expodatabase.com/ 

Thông tin về các hội chợ trên thế giới. Trang web cung cấp thời gian 24 000 ngày tổ chức 

hội chợ với sự có mặt của gần 5.000 đơn vị tổ chức, 25 000 đơn vị tham gia và các trung 

tâm khác 

  

Exponews – http://www.exponews.fr/pages/04/4.html 

Dữ liệu về các hội chợ triển lãm trên toàn thế giới và tại Pháp 

  

ExpoWorld.net – http://www.expoworld.net/ 

Danh bạ của các danh bạ và cùng cấp công cụ tìm kiếm liên kết tới hơn 500 trang web 

quan trọng nhất về các sự kiện và cộng đồng thương mại quốc tế trên toàn thế giới 

  

Hiệp hội Quốc tế về các dịch vụ Hậu cần trong ngành triển lãm IELA 

http://www.iela.org/ 

  

Liên minh các đại lí giao nhận quốc tế 

J-mess: International Trade Show and Exhibition Database JETRO 

  

http://www.jetro.go.jp/j-messe/e/index.html 

Dữ liệu về hội chợ triển lãm trên toàn thế giới bao gồm cả hội chợ triển lãm tại Nhật Bản 
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Liên đoàn quốc tế về các dịch vụ triển lãm – http://www.ifesnet.com/ 

Liên đoàn bảo trợ quốc tế hỗ trợ các quốc gia/các hiệp hộI có thành viên hoạt động trong 

lĩnh vực triển lãm, dịch vụ và marketing. Quảng bá và xúc tiến các hoạt động thương mại, 

mang lại lợi ích xã hội và chính trị cho các hiệp hội của các nước thành viên 

  

Liên hiệp các Hội chợ Quốc tế  UFI – http://www.ufinet.org/ 

Cung cấp thông tin về hiệp hội các nhà tổ chức triển lãm và chủ sở hữu hội chợ thương 

mại hàng đầu thế giới, cũng như các hiệp hội quốc gia và quốc tế về ngành triển lãm và 

đối tác của các tổ chức này 

  

MADSearch – http://www.madsearch.com/ 

Danh bạ các khách sạn và trung tâm tổ chức hộI nghị trên toàn thế giới 

  

Messe Dusseldorf – http://www.messe-dusseldorf.de/en/index.html 

Địa chỉ các địa điểm chỉnh tổ chức hội chợ triển lãm tại Duseldorf, Đức 

  

TSCentral – http://www.tscentral.com/ 

Danh bạ các hội chợ thương mại quốc tế, có kết nối với một vài trang web về hội chợ tiêu 

biểu khác 

  

Trade Fairs & Exhibitions UK – http://exhibitions.co.uk 

Danh sách cụ thể các hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng, công nghiệp và thương mạI sẽ 

được tổ chức tại Vương quốc Anh 

  

Trade Show Exhibitions Association – http://www.tsea.org/ 

Hiệp hội các chuyên gia marketing và quản lý sử dụng các hội chợ triển lãm để quảng bá 

và bán sản phẩm của họ 

  

TradeShow Biz – http://www.tradeshowbiz.com 

Dữ liệu hội chợ triển lãm trên toàn thế giới và hội chợ triển lãm tại Bắc Mỹ 

  

TSNN –  http://www.tsnn.com 
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Dữ liệu hội chợ triển lãm trên toàn thế giới 

2.Các nguồn khu vực 

Châu Á 
J-Messe: International Trade Show and Exhibition Database JETRO 

http://www.jetro.go.jp/j-messe/e/index.html 

Dữ liệu về hội chợ triển lãm trên thế giới, trong đó có Nhật Bản 

  

Châu Âu 
Asociation for Conferences and Events  – http://www.martex.co.uk/ace/ 

Danh bạ các địa điểm và dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm ở Vương quốc Anh và trên 

toàn châu Âu 

  

Asociacion de Ferias Espanolas – http://www.afe.es/ 

Hiệp hội các trung tâm hội chợ thương mại Tây Ban Nha. Cung cấp thông tin về các đơn 

vị tham gia, lịch tổ chức và số liệu thống kê 

  

Cục đầu tư và Phát triển Latvian – 

http://www.liaa.gov.lv/eng/Trade/Trade_Fairs 

  

Thông tin về lịch tổ chức các hội chợ thương mại trong và ngoài nước, hướng dẫn kinh 

doanh tại Lavia 

Cyprus State Fairs Authority – http://www.csfa.org.cy/ 

  

Lịch hội chợ triển lãm 

Expo News – La communication des Enterprises par L’Evenement – 

  

http://exponews.fr/ 

Dữ liệu về thờI gian tổ chức các buổI giớI thiệu sản phẩm trên thế giới và hội chợ thương 

mại tại Pháp 

  

EU conferences – http://www.euconferences.com 

Các nhà quản lý và quảng bá hội chợ triển lãm, hội nghị hội thảo về các chủ đề liên quan 

đến EU 
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EventServiceNet.co.uk – http://www.eventservicent.co.uk/ 

Danh bạ về các nhà cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện tại Anh, có thể tra cứu qua  tên 

công ty và tên dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu 

  

FEBELUX – http://www.fedelux.be và http://www.febelux.lu/ 

Liên đoàn hội chợ và hội chợ thương mại của Bỉ và Grand – Duchy của Luxembourg 

  

Fachverband fur Messe – und Ausstellungsbau – http://www.famab.de/ 

Hiệp hội hội chợ thương mại, có liên kết tới các website của nhiều hiệp hội khác được đặt 

ngay ở trang chủ 

  

Foires & Salons de France – http://www.foiresaloncongres.com/ 

Tổ chức chuyên nghiệp trong các hoạt động: hội chợ, triển lãm tranh, các phiên chợ của 

Pháp. Ngoài ra, trang web cũng cung cấp danh sách các buổi giới thiệu sản phẩm và 

thành phần tham dự 

  

FKM – Hội thống kê về quản lý hội chợ và triển lãm – http://www.fkm.de/ 

Thống kê, thông tin cơ sở về hội chợ triển lãm 

  

Hiệp hội các nhà Tổ chức Hội nghị triển lãm của Anh 

http://www.martex.co.uk/ace 

  

Hiệp hội các nhà tổ chức Hội chợ triển lãm của Cộng hòa Séc – 

http://www.czechfairs.cz 

  

Đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ chợ các nhà tổ chức hội chợ 

Hiệp hội các nhà tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ Hungary AHEFO- 

http://www.mkvsz.hu/ 

  

Là tổ chức đại diện có trách nhiệm hài hòa lợi ích trong ngành triển lãm. Trang web cũng 

cung cấp lịch trình tổ chức các sự kiện 
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Hiệp hội hội chợ và triển lãm thương mại của Italia – AEFI – http://www.aefi.it 

Cung cấp ngày, địa điểm và các loại hình các triển lãm tại Italia 

  

Hiệp hội hỗ trợ về địa điểm tổ chức triển lãm của Anh – 

http://www.venues.org 

  

Là hiệp hội hỗ trợ về địa điểm tổ chức triển lãm 

INCHEBA – http://www.incheba.sk/ 

  

Lịch hội chợ triển lãm tại Slovakia 

Litexpo – http://www.litexpo.lt/ 

  

Lịch hội chợ triển lãm, sự kiện tại Lithuana 

Office de Justification des Statistiques – http://www.ojs.asso.fr/ 

  

Thống kê về đơn vị tham dự triển lãm và khách mời 

Polish Trade Fair Corporation – http://www.mtp.com.pl 

  

Lịch hội chợ triển lãm, sự kiện tại Poznan 

Promosation – http://www.salons-online.com/ 

  

Cổng thông tin cung cấp dữ liệu về các buổi giới thiệu sản phẩm 

Thông tin và tin tức về hội chợ thương mại và địa điểm ăn ở Hà Lan – 

  

RAI – Amsterdam http://www.rai.nl/ 

  

VNU Exhibition – Utrecht http://www.vnuexhibitions.com 

  

MECC – Maastricht – http://www.mecc.nl 
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Ahoy – Rotterdam – http://www.aboy.nl 

  

Châu Mỹ 
Trade ShowBiz – http://www.tradeshowbiz.com 

Dữ liệu về các hội chợ triển lãm trên thế giới và tại Bắc Mỹ 

  

Châu Phi 
Conferences & Exhibition in Africa – 

http://www.mbendi.com.za/comf/cffut.html 

Danh sách các triển lãm thương mại và công nghiệp lớn ở hoặc liên quan tới khu vực 

châu Phi cận sa mạc Sahara 

  

Trung Đông 
AME INFO – http://www.ameinfo.com/events/ 

Dữ liệu hội chợ triển lãm ở Trung Đông 

Trung tâm thương mại thế giới Dubai – http://www.dwtc.com/ 

 


