
ANNUAIRE DES ENTREPRISES



MISSION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE - ASIE  •  ANNUAIRE DES ENTREPRISES  3

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise, en collaboration avec 
les autorités de la République socialiste du Vietnam et du Royaume du Cambodge, 
ainsi que des partenaires techniques nationaux, une première mission économique et 
commerciale avec trois étapes :

HÔ CHI MINH-VILLE 21-23 mars 2022
HANOÏ 24-25 mars 2022
PHNOM PENH 28-30 mars 2022

La mission est conduite par Madame Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de 
la Francophonie. 

Cet annuaire réunit les coordonnées des participants par pays et secteurs d’activité 
économique dans le but d’entretenir les contacts pendant et après la mission :
- Agro-industries
- Energies renouvelables
- Biens et Services numériques
-  Autres (Ministères, Agences de promotion du commerce et des investissements, 

Finance, Logistique)

Nous vous en souhaitons bonne réception.
Bien cordialement

 Henri E. Monceau
 Directeur, Direction de la Francophonie économique et numérique
 Organisation internationale de la Francophonie
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THE AFRICAN CHAMBER OF TRADE 
& COMMERCE / FICOTA 
PHÒNG KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI PHÒNG KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI 
CHÂU PHI / FICOTACHÂU PHI / FICOTA
Cameroun 
La FICOTA est un projet de chaîne d’approvisionnement basé à 
Yaoundé-Cameroun axé sur la transformation durable des biens et 
services dans la filière coton.
FICOTA là một dự án chuỗi cung ứng ở Yaoundé-Cameroon, tập trung 
vào việc sản xuất bền vững hàng hóa và dịch vụ trong ngành bông.

Mme Mary Concilia ANCHANG, Présidente Exécutive  
africanchambernetwork@gmail.com   I   Tél: +237 695 228 348 
https://www.ficota.org/

SG CERESCO INC.
Canada / Quebec
CERESCO propose depuis 1988 aux producteurs une solution clés 
en main sans intermédiaire de semis, jusqu’à la vente et la livraison 
aux transformateurs alimentaires. Ceresco conditionne puis exporte 
du soya sans OGM, conventionnel et biologique. Sa production 
est principalement destinée aux marchés de l’alimentation d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique du Nord.

Kể từ năm 1988, CERESCO đã cung cấp cho các nhà sản xuất 1 giải pháp 
chìa khóa trao tay không qua trung gian, từ khâu gieo hạt đến bán và giao 
hàng cho các nhà chế biến thực phẩm. Ceresco đóng gói và sau đó xuất khẩu 
đậu nành không biến đổi gen, thông thường và hữu cơ. CERESCO sản xuất 
chủ yếu dành cho thị trường thực phẩm của Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

M. Maxime DUPUIS, Gestionnaire de comptes  
mdupuis@sgceresco.com   I   Mobile : +1 514.212.3727 
www.sgceresco.com

DISTILLERIE DHOININE
CÔNG TY TRƯNG CẤT TINH DẦU CÔNG TY TRƯNG CẤT TINH DẦU 
DHOININEDHOININE
Comores

La DISTILLERIE DHOININE est une société spécialisée dans la 
plantation et la distillation de fleurs d’Ylang-Ylang.

DISTILLERIE DHOININE là công ty chuyên trồng và chưng cất tinh dầu 
hoa hoàng lan (Ylang-Ylang).

M. Baco Elhad HIRDANI, Chargé commercial   
nourelhadhirdane10@gmail.com   I   Tél: +2693738403 
https://comoresyalewo.wordpress.com/societe/

FISH & CO SA
Cameroun 

FISH & Co. est une entreprise de production, transformation et 
commercialisation d’aliments à base d’ingrédients locaux (maïs, 
soja, arachide).  

FISH & Co. là một công ty sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm 
làm từ các nguyên liệu của địa phương (ngô, đậu nành, lạc).

M. Albert KOUINCHE, PDG 
M. Armel WAFFO FOGUE, Directeur technique 
albertkouinche@yahoo.fr   I   perwafi@yahoo.fr

BOULEVARD BENIN SARL 
Công ty TNHH BOULEVARD BENINCông ty TNHH BOULEVARD BENIN

 Bénin

BOULEVARD BENIN est une entreprise qui collabore avec des 
organisations de production agricole. Elle fournit des services 
de qualité, assure une prospérité partagée et défend les intérêts 
des producteurs afin d’augmenter le revenu de ses membres 
par la vente groupée. Ses principaux produits sont des graines 
et noix.

BOULEVARD BENIN là công ty hợp tác với các tổ chức sản xuất nông 
nghiệp. Công ty cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo thành 
công chung và bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất nhằm tăng thu nhập 
của các thành viên thông qua bán hàng theo nhóm. Sản phẩm chính 
của công ty là các loại hạt nói chung và điều nói riêng.

M. Anoumou François AZOGO, Directeur général
azogo-af@hotmail.com   I   Tél: +229 94220809 
www.boulevardbenin.com

ACCESS CELEBRE SARL
Công ty TNHH ACCESS CELEBRE Công ty TNHH ACCESS CELEBRE 
 Bénin

ACCESS CELEBRE SARL est une société d’agro-industries 
spécialisée depuis 2014 dans le commerce de semences et de noix.

ACCESS CELEBRE SARL là một công ty TNHH chuyên kinh doanh về 
giống và các hạt điều.

M. Guillaume Razack Ishola KINNINNON, Directeur 
access.celebre@gmail.com   I   Tél: +229 97014352

PASSERELLE DES PLANTES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES – 
MAISON DE L’ARTÉMISIA
CẦU NỐI CANH TÁC CÂY DƯỢC LIỆU – CẦU NỐI CANH TÁC CÂY DƯỢC LIỆU – 
MAISON DE L’ARTÉMISIAMAISON DE L’ARTÉMISIA
 Bénin
La MAISON DE L’ARTEMISIA est une association humanitaire 
de lutte contre le paludisme par les plantes médicinales à 
destination des populations les plus vulnérables grâce à la 
médecine traditionnelle de Chine et d’Afrique de l’Est. Elle est 
active dans l’agronomie.

MAISON DE L’ARTEMISIA là một hiệp hội nhân đạo chống sốt rét bằng 
các loại dược liệu cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất nhờ 
y học cổ truyền từ Trung Quốc và Đông Phi. Hiệp hội tham gia tích cực 
vào nghiên cứu nông học.

Mme Sandrine SEGLA, Directrice  I  Fenou Agossadou 
fenoubright@gmail.com   I   Tél: +229 97252197 
https://maison-artemisia.org/

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE du SOUROU
CÔNG TY HỢP TÁC du SOUROUCÔNG TY HỢP TÁC du SOUROU
Burkina Faso 

SOCIETE COOPERATIVE SOUROU est une entreprise active dans 
le secteur des agro-industries.

SOCIETE COOPERATIVE SOUROU là một công ty hoạt động trong 
lĩnh vực chế biến nông sản.

M. Samuel TOÉ 
toesamuel@gmail.com   I   Tél: +226 64 00 27 45
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NASSARA BENIN SARL
Bénin

NASSARA BENIN est une société qui fait partie de l’industrie des 
grossistes-marchands de biens non-durables, de commerce de 
gros et de marchandises diverses.

NASSARA BENIN là một công ty thuộc ngành công nghiệp bán buôn 
hàng tiêu dùng, và hàng hóa tổng hợp.

M. Luc Evènamian LOCO, Directeur général 
l.loco@nassara.net 
https://nassara.net/

FILATURE DU SAHEL 
Burkina Faso 

FILATURE DU SAHEL est une société qui a comme activité la 
transformation de la fibre de coton en fil de coton destiné à la 
fabrication de produits spécifiques constitués de fils de différents 
calibres. La filature fabrique des produits semi-ouvrés pour des 
consommateurs nationaux et internationaux.

FILATURE DU SAHEL là một công ty sản xuất sợi từ bông để sản xuất 
các sản phẩm đặc thù từ các loại sợi có kích thước đa dạng. Nhà máy 
sợi cung cấp bán thành phẩm cho khách hàng trong nước và quốc tế.

M. Abdoulaye NABOLE  I  M. Sylvanus TRAORE 
abdounabole@yahoo.fr   I   Tél: +226 76 12 08 91 
https://m.facebook.com/Filsah-filature-du-sahel-BURKINA-
FASO-577062359118200/?ref=py_c
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COBA – COMPAGNIE AGRICOLE 
DE BONDOUKOU
COBA – CÔNG TY SẢN XUẤT NÔNG COBA – CÔNG TY SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP BONDOUKOUNGHIỆP BONDOUKOU
Côte d’Ivoire 

COBA-GROUPS est une compagnie agricole de production, 
collecte et transformation de matières premières agricoles, 
également active dans la vente de produits semi-finis et finis 
(Anacarde, Coton, Igname, Riz, Maïs, Mil, Sorgho).

COBA-GROUPS là một công ty nông nghiệp chuyên sản xuất, thu gom 
và chế biến nguyên liệu nông nghiệp. Công ty cũng kinh doanh các mặt 
hàng bán thành phẩm và thành phẩm (điều, bông, củ mài, gạo, ngô, kê, 
cao lương).

M. Elhadj Issoufou OUATTARA, Président Directeur Général 
pdg@coba-groups.com   I   Tél: +33 7 81 75 50 97  
www.coba-groups.com

COFFEE FEDERATION OF GHANA
HIỆP HỘI CÀ PHẾ GHANA HIỆP HỘI CÀ PHẾ GHANA 
Ghana 

Organisation représentative de l’industrie du café au Ghana, dont 
le but est d’établir une industrie du café hautement compétitive 
favorisant le développement économique et la prospérité de tous les 
acteurs de la chaîne de valeur.

Tổ chức đại diện của ngành cà phê ở Ghana, có mục tiêu hình thành một 
ngành cà phê có tính cạnh tranh cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và 
thịnh vượng cho tất cả các bên trong chuỗi giá trị.

Mme Ivy Cynthia OSEI-SAMPAH 
ic.sampah@gmail.com   I   Tél: +233 244275928  
http://coffeefederationofghana.com/

DSDS DISTRIBUTION 
Haïti

DSDS DISTRIBUTION est une entreprise spécialisée dans le 
stockage et la distribution de produits agro-industriels. 

DSDS DISTRIBUTION là công ty chuyên bảo quản và phân phối các 
sản phẩm nông sản thực phẩm.

Mme Daniella JACQUES  
jacdaniella@outlook.com   I   Tél: +1 (786) 247-9333

SLH CONSULTING
Côte d’Ivoire 

SLH CONSULTING est une société créée en 2019 dans le domaine 
du conseil agricole et du négoce de produits agricoles tels que la 
noix de cajou brute, les amandes de cajou, le café, le cacao.

SLH CONSULTING là công ty được thành lập vào năm 2019 trong lĩnh 
vực tư vấn và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp như hạt điều thô, 
hạt điều nhân, cà phê, ca cao.

M. Levolo SORO, Associé-Gérant 
soro_consult@yahoo.com   I   Mob.: +225 075 855 9632  
www.slhconsultingfirm.com

ACRAM – AGENCE DES CAFES ROBUSTA 
D’AFRIQUE ET DE MADAGASCAR
ACRAM - HIỆP HỘI CÀ PHÊ ROBUSTA ACRAM - HIỆP HỘI CÀ PHÊ ROBUSTA 
CHÂU PHI VÀ MADAGASCARCHÂU PHI VÀ MADAGASCAR
Gabon

L’ACRAM est une organisation regroupant les opérateurs privés 
et publics intéressés par la filière du café Robusta d’Afrique 
et de Madagascar. Elle a pour missions la promotion de cette 

CAISSES DE STABILISATION 
ET DE PEREQUATION DU GABON
QUỸ BÌNH ỔN VÀ ĐIỀU TIẾT (CAISTAB)QUỸ BÌNH ỔN VÀ ĐIỀU TIẾT (CAISTAB)
Gabon

Les CAISSES DE STABILISATION ET DE PEREQUATION (CAISTAB) 
du Gabon est un établissement public des agro-industries  
(Cacao, Café), ainsi que des hydrocarbures, actif dans la 
promotion commerciale et la régulation des prix dans ces fiières.

QUỸ BÌNH ỔN VÀ ĐIỀU TIẾT (CAISTAB) của Gabon là tập đoàn  
nhà nước các ngành chế biến nông sản (Ca cao, Cà phê), cũng như 
dầu khí, thúc đẩy xúc tiến thương mại và điều tiết giá cả trong các 
ngành này.

M. Thierry Prosper MBOUTSOU 
M. Audran OSSYBA ETCHINDA 
Mme. ANDJEMBE EBIDI LOU AICHA RINA 
thierrymboutsou@yahoo.fr   I   louandjembe@gmail.com 
Tél: +24101483000   I   http://caistab.ga/

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE 
SIMPLIFIÉE «KOUHAYIFLA»
CÔNG TY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG TY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
«KOUHAYIFLA »«KOUHAYIFLA »
Côte d’Ivoire 

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE KOUHAYIFLA est une 
entreprise de négoce de produits agricoles établie à Abidjan.

SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE KOUHAYIFLA là một công ty 
kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp có trụ sở tại Abidjan.

M. Katucia Lyse BAROAN  
contact2.ghica@gmail.com 

filière, l’amélioration des revenus et des conditions de vie des 
producteurs, la recherche et la conceptualisation de modèles de 
développement endogènes, et l’appui concret aux opérateurs 
africains et malgaches.

ACRAM là một tổ chức tập hợp các nhà khai thác tư nhân và nhà nước 
quan tâm đến lĩnh vực cà phê Robusta ở Châu Phi và Madagascar. 
Nhiệm vụ của ACRAM là thúc đẩy sự phát triển của ngành này, nâng 
cao thu nhập và điều kiện sống của các nhà sản xuất, nghiên cứu và 
hình thành các mô hình phát triển nội sinh, và hỗ trợ cụ thể cho các 
doanh nghiệp châu Phi và Madagascar.

M. Ismaël NDJEWE NDOMBA, M. Enselme GOUTHON 
ismaelndjewe@gmail.com   I   genselme@yahoo.fr 
Tél: +228 99468660 (GOUTHON)  I  https://www.acram-robusta.org/

GROUPEMENT DES EXPORTATEURS 
DES NOIX DE CAJOU
Hiệp hội CÁC NHÀ XUẤT KHẨU HẠT Hiệp hội CÁC NHÀ XUẤT KHẨU HẠT 
ĐIỀUĐIỀU
Côte d’Ivoire 

Le GROUPEMENT DES EXPORTATEURS DE NOIX DE CAJOU est 
une entité qui regroupe des industriels du secteur de l’Anacarde 
avec plusieurs usines et unités dans le pays.

HIỆP HỘI CÁC NHÀ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU là một tổ chức các nhà công 
nghiệp trong lĩnh vực điều gồm nhiều nhà máy và đơn vị trong cả nước.

M.Ousmane SANOGO, Secrétaire Exécutif 
se@gie-geppa.com
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MORINGA WAVES SA 
Madagascar 

MORINGA WAVES est une entreprise spécialisée dans la production 
et l’utilisation de produits 100% naturels à base de moringa, une 
plante subtropicale locale. La production est locale et le circuit court 
est privilégié. 

MORINGA WAVES là công ty chuyên sản xuất và sử dụng các sản phẩm 
100% tự nhiên dựa trên cây chùm ngây, một loại cây cận nhiệt đới ở địa 
phương. Sản xuất tại địa phương và ưu tiên phương thức bán hàng trực 
tiếp tới người tiêu dùng (D2C).

M. Franco Emilio RISSO 
M. Luc RABEANDRIAMARO  
info@moringawave.com   I   Tél: +26134 78 978 22  
https://www.moringawave.com/

Doanh nghiệp gia đình PURE VANILLA được điều hành bởi những 
người phụ nữ sản xuất và xuất khẩu vani hữu cơ được chứng nhận 
thương mại công bằng.

Mme Naomy RASOLOFONIRINA  
gyuelazara@gmail.com   I   uranusmadagascar350@gmail.com 
Tél: +261 34 84 485 93   
https://www.pure-vanilla-mg.com/

PURE VANILLA SARL
CÔNG TY TNHH VANI NGUYÊN CHẤT CÔNG TY TNHH VANI NGUYÊN CHẤT 
PURE VANILLA  PURE VANILLA  
Madagascar 

L’entreprise familiale PURE VANILLA est dirigée par des femmes 
produisant et exportant de la vanille certifiée biologique et issue  
du commerce équitable. 
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FÉDÉRATION RWANDAISE DES 
COOPÉRATIVES DE THÉICULTEURS – 
FERWACOTHE 
LIÊN HIỆP CÁC HỢP TÁC XÃ TRỒNG CHÈ LIÊN HIỆP CÁC HỢP TÁC XÃ TRỒNG CHÈ 
RWANDA (FERWACOTHE)RWANDA (FERWACOTHE)
Rwanda

La FÉDÉRATION RWANDAISE DES COOPÉRATIVES DE THÉICULTEURS 
(FERWACOTHE) est un acteur majeur de la filière du thé au Rwanda. 

LIÊN HIỆP CÁC HỢP TÁC XÃ TRỒNG CHÈ RWANDA (FERWACOTHE) 
là một công ty lớn trong ngành chè ở Rwanda.

M. Jean Nepomuscene NKULIKIYINKA  
ferwacothe_tea@yahoo.fr   I   Tél: +250 788 522 031

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION ET 
D’IMPORT EXPORT AN HUY
AN HUY IMPORT EXPORT PRODUCTION AN HUY IMPORT EXPORT PRODUCTION 
COMPANYCOMPANY
Binh Phuoc

Avec notre siège social et notre usine de production de noix de 
cajou situés dans le quartier de Phuoc Long (dans la province 
de Binh Phuoc), nous sommes une jeune entreprise privée 
passionnée. Nous sommes l’un des principaux producteurs et 
distributeurs de noix de marque maison (en particulier noix de 
cajou et fruits séchés). Nous sommes une installation certifiée 
ISO 22000:2018, HACCP et approuvée par la FDA.

Headquarters placed in Phuoc Long wards, Binh Phuoc Province 
and manufacturing plant placed in Phuoc Long cashew region of 
Binh Phuoc province in Vietnam. An Huy Import Export Production 
Company is a young private company with passion. We are a leading 
manufacturer, producer and distributor of branded and private 
label nuts, especially cashew nuts and dried fruits. We are a ISO 
22000:2018, HACCP certified facility and approved by FDA.

Nguyen Van Huy 
sales1.anhuycorp@gmail.com   I   Tél: 0913539326 
www.anhuycashew.com

SOCIÉTÉ TNB VIETNAM S.A
CÔNG TY CP TNB VIỆT NAMCÔNG TY CP TNB VIỆT NAM
Can Tho

TNB Vietnam Joint Stock Company est un fabricant et 
distributeur de produits à base de melon amer forestier et de 
stévia. La société possède actuellement 2 marques : Mudaru et 
Sugana.

Công ty cổ phần TNB Việt Nam là nhà sản xuất và phân phối các sản 
phẩm từ khổ qua rừng và cỏ ngọt, công ty hiện đang sở hữu 2 nhãn 
hiệu: Mudaru và Sugana.

Trinh Hoang Ha 
tu@tnbgroup.vn   I   Tél: +84962663939 
www.mudaru.com

CASANAT SA 
Sénégal

CASANAT est une société spécialisée dans la production, la 
transformation et la commercialisation de l’anacarde, de la mangue 
et autres produits agricoles et forestiers.  

CASANAT là công ty chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh hạt điều, 
xoài và các mặt hàng nông lâm sản khác.

M. Victor Agnabo BASSENE   
victoragnabo@gmail.com   I   Tél: +221 772441590

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL 
CACAO CAFÉ (CICC-TOGO) 
HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH COCOA HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH COCOA 
CAFÉ(CICC-TOGO)CAFÉ(CICC-TOGO)
Togo

Le CONSEIL INTERPROFESSIONNEL CACAO CAFÉ est un acteur-clé 
des filières cacao et café au Togo.

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CACAO CAFÉ là công ty đóng vai trò một tác 
nhân chính trong ngành ca cao và cà phê ở Togo.

M. Kodjovi MGBAYOM, Secrétaire exécutif   
cyrilemgbayom@gmail.com   I   Tél: + 228 90 16 37 50 
http://cicc.tg/fr/?fbclid=IwAR2FaAlkGzZ33zHlufNNf9zpgCmuiuc_
Rf276HHBus-2jIKirw36JK2GUh0

WOMEN IMPORT AND EXPORT 
NETWORK (WIEN)
Mạng lưới PHỤ NỮ XUẤT NHẬP KHẨU NỮMạng lưới PHỤ NỮ XUẤT NHẬP KHẨU NỮ
Rwanda

Le réseau WOMEN IMPORT AND EXPORT NETWORK est un 
regroupement de femmes entrepreneures actives dans le domaine 
de l’agro-alimentaire et du coton/textile, basé à Kigali.

Mạng lưới PHỤ NỮ XUẤT NHẬP KHẨU NỮ là một tập hợp các nữ 
doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản và bông / dệt, 
có trụ sở tại Kigali.

Mme Espérance KANANI 
ilka2862013@gmail.com   I   Tél: +250 78 75 57 067
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ENTREPRISES 
VIETNAMIENNESSEMINA – SOCIÉTÉ DES EAUX 

MINÉRALES D’ANTSIRABE
SEMINA – CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG SEMINA – CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG 
ANTSIRABE  ANTSIRABE  
Madagascar 

La SEMINA est spécialisée dans la production de boissons minérales, 
dont la boisson visy gasy à Madagascar. 

SEMINA chuyên sản xuất đồ uống khoáng, bao gồm nước khoáng Visy 
Gasy ở Madagascar.

M. Roland RAVANDISON  
ravand@blueline.mg   I   Tél: +261330548086 

URANUS BETA  
Madagascar 

URANUS BETA est une société spécialisée dans l’élevage moderne.

URANUS BETA là một công ty chuyên về chăn nuôi hiện đại.

M. Jesoloe Lazara RAZANAKA, 
Président Fondateur et Directeur général  
gyuelazara@gmail.com   I   uranusmadagascar350@gmail.com 
Tél +261 34 84 485 93  
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SOCIÉTÉ DE COMMERCE ET DE 
PRODUCTION THIEN PHU SARL
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT THIÊN PHÚSẢN XUẤT THIÊN PHÚ
Hanoi

THIEN PHU Company est spécialisée dans l’importation et la 
fourniture de produits chimiques dans les secteurs suivants : 
agriculture, industrie, teinture textile, produits chimiques de 
traitement des eaux usées. Elle fournit des matières premières 
pour la production d’aliments pour animaux, et des vitamines et 
des suppléments pour l’alimentation animale et aquatique.

Công Ty Thiên Phú Chuyên nhập khẩu và cung cấp hóa chất trong 
các ngành: Nông nghiệp, Công nghiệp, Dệt nhuộm, Hóa Chất Xử 
Lý Nước thải. Cung cấp nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, 
Phân bón Cung cấp Vitamin các loại bổ xung thức ăn Chăn nuôi, 
Thuỷ sản.

Nguyen Thi Thuy Huong 
hoachatthienphu@gmail.com   I   Tél: +84913228550 
hoachatthienphu.com

SOCIÉTÉ DE COMMERCE A&T S.A
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI A&TCÔNG TY CP THƯƠNG MẠI A&T
Hanoi

Société spécialisée dans le commerce de produits agricoles 
(noix de cajou, coton), le bois, les minéraux.

Nhà thương mại chuyên nghiệp về nông sản (hạt điều, bông), gỗ, 
khoáng sản

Le Quang Thang 
leethang2020@gmail.com   I   Tél: +84942890111 
https://attrading.org

CAM TA S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN CAM TACÔNG TY CỔ PHẦN CAM TA
Ha Giang

Cam Ta est une entreprise spécialisée dans la culture et 
la transformation des produits à base d’orange (oranges 
fraîches, jus d’orange, mélasse d’orange, marmelade, bonbon 
à l’orange, sirop d’orange, huile essentielle d’orange). Cam 
Ta est lla première unité de la province de Ha Giang à avoir 
tiré parti avec succès de toutes les fonctions des oranges 
pour développer les atouts de la terre rocheuse. Cam Ta 
vise à développer davantage l’apprentissage, le transfert 
de technologie ainsi qu’à renforcer la coopération avec de 
nombreux partenaires nationaux et étrangers, afin que non 
seulement les oranges mais aussi d’autres produits agricoles 
aient une valeur supérieure et soient appréciés par plus de 
clients.

Cam Ta là công ty chuyên trồng và chế biến các sản phẩm từ cam 
(cam tươi, nước cam vắt, mật cam, mứt cam, kẹo cam, siro cam, tinh 
dầu cam). Cam Ta là đơn vị tiên phong và đầu tiên của tỉnh Hà Giang 
thành công tận dụng mọi công năng của quả cam để phát triển thế 
mạnh của miền đất sỏi đá. Cam Ta hướng tới phát triển mạnh hơn 
nữa về học tập, chuyển giao công nghệ cũng như tăng cường hợp 
tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để không chỉ cam mà các 
sản phẩm nông sản khác cũng có giá trị cao hơn, được nhiều khách 
hàng tin dùng và ưa chuộng hơn.

Nguyen Viet Cuong 
congtycpcamta@gmail.com   I   Tél: 0944339950 
http://cros.vn/

SOCIÉTÉ DE PROMOTION  
DE LA VALEUR VIET SALR
CÔNG TY TNHH NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆTCÔNG TY TNHH NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT
Hanoi

Cette société est spécialisée dans les matières premières, dont : 
-  la transformation préliminaire et la transformation de produits 

agricoles, herbes médicinales, extraction d’huiles essentielles
-  la construction et le développement d’une chaîne 

d’approvisionnement des produits agricoles
-  le développement du centre d’appui aux solutions de 

développement agricole
-  la fourniture de variétés végétales, de matériel agricole, 

d’engrais biologiques et organiques et de pesticides à base de 
plantes.

Xây dựng, phát triển chuỗi các khu, vùng nguyên liệu: 
- Nông sản, dược liệu 
- Sơ chế, chế biến Nông sản, dược liệu, chiết xuất tinh dầu 
- Xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng nông sản 
- Phát triển Trung tâm hỗ trợ giải pháp phát triển nông nghiệp 
-  Cung cấp giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, phân bón sinh học, 

hữu cơ, thuốc BVTV thảo mộc

Nghiem Xuan Toan 
nangtamgiatriviet@gmail.com   I   Tél: +84 975696857 
nangtamgiatriviet.com

GROUPE MAVIN S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVINCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN
Hanoi

Le groupe Mavin a été créé en 2004 à partir d’un projet 
de coentreprise en Australie et dans le but de produire des 
aliments pour animaux. Mavin a développé avec succès 
la chaîne de valeur « De la ferme à la table », fournissant 
des aliments pour animaux, des porcs reproducteurs, des 
médicaments vétérinaires, et compensant la production 
animale utilisée pour les usines de transformation alimentaire 
selon les normes européennes. Mavin est un pionnier au 
Vietnam en appliquant l’automatisation pour augmenter la 
productivité et réduire les impacts liés à l’environnement et à 
la santé humaine.

Tập đoàn Mavin thành lập năm 2004, từ một dự án liên doanh với 
Australia sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mavin đã phát triển thành công 
chuỗi giá trị “Từ Nông trại tới Bàn ăn”, cung ứng thức ăn chăn nuôi, 
heo giống, thuốc thú y, bao tiêu đầu ra chăn nuôi sử dụng cho nhà 
máy chế biến thực phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mavin là doanh 
nghiệp tiên phong ở Việt Nam áp dụng tự động hóa để tăng năng 
suất, giảm thiểu các tác động môi trường và sức khỏe con người.

David John Whitehead - Président 
david@mavin-group.com; toan.vu@mavin-group.com 
Tél: 0243 2033 666, 0915388988 
https://mavin-group.com/

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE ET DE MATÉ 
RIELS VÉTÉRINAIRES SA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ 
THÚ YTHÚ Y
Hanoi

Créée en 1988 et forte de plusieurs expérience et d’une 
innovation continue, HANVET est fière aujourd’hui d’être le 
leader en Asie du Sud-Est dans le domaine de la fabrication 
de produits pharmaceutiques (vaccins) et produits biologiques 
à usage vétérinaire et aquatique. HANVET dispose de 15 
chaînes GMP-WHO, d’un système de gestion de la qualité (ISO 
9001:2015, ISO 14644, ISO 17025), d’un réseau de distribution 
de plus de 1000 agents à travers le Vietnam. Elle exporte 
vers plus de 30 pays à travers le monde. Convaincue que la 
coopération avec les clients apportera prestige et prospérité, 
HANVET est très heureuse d’accueillir des partenaires 
nationaux et étrangers. 

Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y (HANVET) được thành lập 
ngày 01/10/1988. Với bề dày kinh nghiệm, liên tục đổi mới, sáng tạo, 
đến nay HANVET tự hào là doanh nghiệp đứng đầu khu vực Đông 
Nam Á trong lĩnh vực sản xuất Dược phẩm - Vắc xin - Sinh phẩm 
dùng cho thú y và thủy sản. HANVET có 15 dây chuyền GMP-WHO, 
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14644, ISO 17025, 
hệ thống mạng lưới phân phối hơn 1000 đại lý trên khắp Việt Nam 
và xuất khẩu hơn 30 nước trên thế giới. Chúng tôi luôn xác định sự 
thành công của Quý khách hàng, các nhà chăn nuôi chính là sự thành 
công của HANVET. Tin tưởng rằng sự hợp tác cùng Quý khách hàng 
sẽ mang lại uy tín và thịnh vượng. HANVET rất vui mừng chào đón 
các đối tác trong và ngoài nước đến hợp tác.

Nguyen Huu Vu 
info@hanvet.com.vn   I   Tél: +842438691156 
www.hanvet.com.vn
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Société de mode HAKI S.A.
THOI TRANG HAKITHOI TRANG HAKI
Hanoi

HAKI S.A est une entreprise spécialisée dans le domaine de 
l’habillement, de la mode haut de gamme pour enfants et bébés. 
HAKI utilise des tissus de haute qualité et sûrs pour les bébés 
tels que le bambou, le chêne et les tissus en coton.Les produits 
HAKI sont particulièrement appréciés des mères et des pères 
en raison de leur douceur, de leur respirabilité et de leur super 
absorption de la transpiration.

Công ty chuyên về lĩnh vực may mặc, thời trang cao cấp cho trẻ em 
và sơ sinh. HAKI sử dụng các loại vải cao cấp, an toàn cho trẻ sơ 
sinh như vải sợi tre, vải sợi gỗ sồi, vải cotton. Sản phẩm của HAKI 
được các bà, mẹ đặc biệt yêu thích bởi độ mềm mịn, thoáng khí và 
siêu thấm hút mồ hôi.

Luu Le Thuy 
luulethuy@haki.net.vn   I   Tél: +84919863838 
https://haki.net.vn
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BA HUAN S.A 
BA HUÂN JSCBA HUÂN JSC
Ho Chi Minh Ville

La marque Ba Huan est connue comme étant l’un des leaders 
du marché des œufs de volaille, et s’est aussi spécialisée 
dans le poulet et les produits transformés.

Thương hiệu Ba Huân được biết đến là 1 trong những công ty dẫn 
đầu thị trường về mặt hàng trứng gia cầm. Ngoài ra, trong những 
năm gần đây, Ba Huân phát triển thêm mặt hàng gà thịt và các sản 
phẩm chế biến.

Nguyen Hoang Phuong Nam 
nam.nguyen@bahuan.vn   I   Tél: 0966336699 
bahuan.vn

CAFÉ VIET SALR
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VIỆTCÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VIỆT
Ho Chi Minh Ville

VIET COFFEE est fournisseur de solutions de café pur hautement 
transformé de toutes tailles. Les grains de café vietnamiens 
Robusta et Arabica de haute qualité provenant des hautes terres 
des hauts plateaux du centre sont soigneusement sélectionnés 
et subissent un processus de torréfaction rustique, avec un 
contrôle strict pour assurer l’uniformité. Le produit est adapté à 
chaque client, créant une saveur unique. 

Cà Phê Việt tự hào là nhà cung cấp giải pháp cà phê nguyên chất 
chế biến chuyên sâu ở mọi quy mô. Hạt cà phê Robusta và Arabica 
Việt Nam chất lượng cao từ vùng cao Tây Nguyên được lựa chọn kỹ 
càng và trải qua quá trình rang mộc, với sự kiểm soát nghiêm ngặt 
để đảm bảo độ đồng nhất. Chúng tôi tư vấn và sản xuất theo yêu cầu 
của từng khách hàng, tạo nên hương vị đặc trưng cũng như đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức riêng của từng khách hàng.

Nguyen Bao Ngoc 
contact@gaiacafe.com.vn   I   Tél: +8428 6286 8818 
http://gaiacafe.com.vn/

CONNEXION PUBLICITAIRE  
EN LIGNE S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT 
NỐI TRỰC TUYẾN CONEXNỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Ho Chi Minh Ville

CONE X est une agence de marketing en ligne basée à Hanoi, 
avec un bureau à Ho Chi Minh. Nous avons plus de 10 ans 
d’expérience dans le domaine du marketing en ligne avec plus 
de 100 employés, travaillant avec des milliers de clients dans de 
nombreux secteurs différents.

ConeX là Agency về Online Marketing có trụ sở ở Hà Nội, văn phòng 
tại Hồ Chí Minh. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực Online Marketing với hơn 100 nhân viên, làm việc với hàng 
nghìn Khách hàng trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Pham Hong Trinh 
trinh-pham@conex-agency.com   I   Tél: +84 975111347 
https://conex-agency.com/

SOCIÉTÉ DE THÉ NGOC THANH  
SON SARL
CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC THANH CÔNG TY TNHH TRÀ NGỌC THANH 
SƠNSƠN
Hanoi

Cette société est spécialisée dans toutes sortes de thés, 
tels que le thé vert, le thé oolong et le thé noir, avec une 
usine située dans la province de Phu Tho au Vietnam. Nous 
possédons des machines pouvant produire jusqu’à plusieurs 
centaines de tonnes de thé vert par an. De plus, nous 
possédons également près de 10 hectares de plantations de 
thé qui sont entretenus selon les normes de qualité VietGAP. 
Nous sommes ravis de pouvoir rencontrer de potentiels 
clients nationaux et étrangers. 

Công ty TNHH Trà Ngọc Thanh Sơn là nhà sản xuất và thương 
mại các loại trà (chè) như trà xanh, trà oolong và trà đen, có cơ 
sở sản xuất đặt tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Chúng tôi sở hữu dàn 
máy có thể sản xuất lên tới hàng trăm tấn trà xanh một năm. Ngoài 
ra, chúng tôi còn sở hữu gần 10 ha đồi trà được chăm sóc theo 
tiêu chuẩn chất lượng VietGAP. Rất mong có thể kết nối được với 
những khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Nguyen Ngoc Tu 
ngocthanhsontea@gmail.com   I   Tél: 0903461297 
ngocthanhsontea.com

SOCIÉTÉ PAR ACTION DE 
COMMERCE & SERVICE 
TECHNOLOGIE TIEN DUC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐỨCVỤ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐỨC
Hanoi

Tien Duc JSC a été créée en 2010 avec 3 valeurs 
fondamentales : une qualité standard internationale, 
d’excellents produits et la satisfaction du client. Étant le 
premier spécialiste dans la production de produits agricoles 
tels que la cannelle, l’anis, le poivre et les noix de cajou, 
notre mission est de respecter et de nous engager à fournir 
à nos clients les meilleurs produits et expériences. Avec plus 
de 10 ans d’expérience dans le commerce et la production, 
Tien Duc JSC propose ses produits aux consommateurs dans 
plus de 30 pays à travers le monde. Tien Duc JSC a obtenu 
les certifications ISO 9001 : 2015, HACCP, HALAL, FDA et de 
nombreuses certifications internationales au cours des 12 
dernières années.

Tiến Đức JSC., được thành lập từ năm 2010 với 3 giá trị cốt lõi là 
chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm xuất sắc và sự hài lòng 
của khách hàng. Dẫn đầu về chuyên gia sản xuất là các sản phẩm 
nông nghiệp như quế, hồi, tiêu, hạt điều. Sứ mệnh của chúng tôi là 
tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm 
và trải nghiệm tốt nhất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh và 
sản xuất, Tiến Đức JSC đã và đang đưa sản phẩm của mình đến 
với người tiêu dùng tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Cùng với đó, 
Tiến Đức JSC đã đạt được các chứng chỉ ISO 9001: 2015, HACCP, 
HALAL, FDA, và nhiều chứng nhận quốc tế trong 12 năm qua.

Nguyen Van Thuong 
hant@tienducjsc.com   I   Tél: 84936340239 
www.tienducjsc.com

SOCIÉTÉ PAR ACTION DE 
COMMERCE GÉNÉRAL VIET AN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VIỆT ANTỔNG HỢP VIỆT AN
Hanoi

Fondé en 2008, Viet An propose des produits de pointe dans 
le domaine du traitement de l’eau tels que des chaînes 
de filtration d’eau domestique, des filtres à eau industriel, 
des chaînes de soufflage de bouteilles, de remplissage, 
‘emballage, ou encore des machines à glaçons purs. Viet An 
est particulièrement compétente dans la planification et la 
mise en œuvre synchrone de projets liés au traitement de 
l’eau avec un coût optimal.

Việt An được thành lập từ năm 2008, với các sản phẩm mũi nhọn 
trong lĩnh vực xử lý nước như: dây chuyền lọc nước sinh hoạt, lọc 
nước công nghiệp, dây chuyền thổi chai, chiết rót, đóng gói, máy 
sản xuất đá viên tinh khiết. Việc có thể cung cấp một cách trọn gói 
các sản phẩm trong lĩnh vực liên quan đến xử lý nước tạo cho Việt 
An một ưu thế rất lớn trong việc lên phương án, thực hiện đồng bộ 
các dự án xử lý nước, dây chuyền sản xuất nước đóng chai, đóng 
bình, làm đá viên một cách hiệu quả với chi phí tối ưu.

Nguyen Cong Hoan 
vietan2.co@gmail.com   I   Tél: 0943414141 
vietan.vn

GFC
GFCGFC
Ho Chi Minh Ville

GRACE FEEDS  SARL est une entreprise spécialisée dans la 
liaison entre les fournisseurs et les acheteurs qui développent 
des produits tels que des ingrédients (plats de soja, de tournesol, 
de canola, de colza, DDG, etc.), des céréales (soja, maïs jaune, 
blé etc..), de la poudre de lactosérum, du lactose, de la farine de 
boulangerie.  

Grace Feeds Co., Ltd., As an enterprise specializing in bridging 
between the suppliers and buyers develop products such as 
Ingredients (Soybean meal, Sunflower meal, Canola meal, rape seed 
meal, DDGs etc..), Grains (Soybean, Yellow Corn, Wheat etc..), Whey 
powder, Lactose, Bakery meal.... feed/food grade. We have over 10 
years experiences national wide market of Vietnam and also have 
good advising, sharing market information to both sides.  

TRAN THI NGOC DIEM 
gracediem2005@gmail.com   I   Tél: +84908365237
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PHU QUY MINH SARL
CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ MINHCÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ MINH
Ho Chi Minh Ville

PHU QUY MINH SARL est une société de production d’eau 
potable en bouteille. Son extraction se fait à partir d’une source 
d’eau extrêmement rare près de l’eau minérale Vinh Hao. 

Chúng tôi sản xuất nước uống đóng chai tại nguồn nước vô cùng 
quý hiếm ở gần nước khoáng Vĩnh Hảo, nước uống do chúng tôi 
sản xuất có chất lượng tuyệt hảo

Vu Van Phu 
msc.vanphu@gmail.com   I   Tél: +84982113035 
phuquyminh.com

G&G CONCEPT SARL
G&G CONCEPT CO., LTDG&G CONCEPT CO., LTD
Ho Chi Minh Ville

G&G Concept est une entreprise avec près de 10 ans 
d’expérience dans le domaine de l’importation et de l’exportation 
de biens de consommation à rotation rapide tels que la 
confiserie, les boissons, les produits de soins personnels et 
domestiques vers tous les pays du monde.

G&G Concept là một công ty với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng nhanh như bánh kẹo, thức uống, 
các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình đến tất cả các nước 
trên hầu khắp thế giới.

Le Thiị Thu Giang 
info@ggfmcg.com   I   Tél: +84931264488 
https://ggfmcg.com/

NONGLAMFOOD
Ho Chi Minh ville

NongLamFood a été fondée par le Dr Le Trung Thien, qui a 
étudié pendant de nombreuses années à l’Université de Ghent 
et KU Leuven en Belgique. NongLamFood n’est pas seulement 
une marque mais aussi l’enthousiasme des fondateurs et de 
tous les membres qui ont foi et passion dans la production 
et la fourniture de meilleurs produits pour la santé des 
utilisateurs au Vietnam et à l’étranger, et contribue à la mise 
en place d’une agriculture durable au Vietnam, au service du 
développement de la société.

NongLamFood được thành lập bởi PGS.TS. Lê Trung Thiên, người 
tu nghiệp nhiều năm tại Đại học Ghent và KU Leuven của Vương 
quốc Bỉ, Châu Âu. NongLamFood không chỉ đơn thuần là thương 
hiệu mà còn là tâm huyết của các nhà sáng lập cùng toàn thể thành 
viên có niềm tin và đam mê sản xuất và cung cấp các sản phẩm tốt 
hơn cho sức khỏe người sử dụng trong và ngoài nước, góp phần 
xây dựng nền nông nghiệp bền vững ở Việt Nam và phục vụ sự phát 
triển của xã hội.

Nguyen Văn Bi 
toannd@nonglamfood.com   I   Tél: 0978420424 
nonglamstore.com

GREENJOY SARL
CÔNG TY TNHH GREENJOYCÔNG TY TNHH GREENJOY
Ho Chi Minh ville

Greenjoy est une entreprise qui fabrique et commercialise 
des ustensiles écologiques tels que des pailles d’herbe, des 
sets de table, des sous-verres, ou encore des sacs fabriqués 
à partir d’herbe baumière pour une utilisation dans les 
restaurants, les hôtels et les familles.

Greenjoy là DN sản xuất và kinh doanh đồ dùng thân thiện với môi 
trường như ống hút cỏ, thảm bàn ăn, lót ly, giỏ xách, etc làm từ cỏ 
bàng dùng cho ăn uống ở nhà hàng khách sạn và gia đình.

Vo Quoc Thao Nguyen 
voquocthaonguyen@gmail.com   I   Tél: 0764335947 
http://greenjoystraw.com/en/

VIET PEPPER SARL
CÔNG TY TNHH HỒ TIÊU VIỆTCÔNG TY TNHH HỒ TIÊU VIỆT
Ho Chi Minh Ville

Créée en 2012, Viet Pepper est fière d’être une entreprise 
pionnière dans la coopération avec les agriculteurs pour créer 
des zones de cultures durables et fournir des produits de 
poivre de haute qualité, répondant aux normes de certification 
biologique, qui ont été exportés dans de nombreux pays du 
monde tels qu’en Europe, en Amérique, au Japon ou encore 
en Australie. 

Hồ Tiêu Việt (Viet Pepper) thành lập năm 2012, Tự hào là công ty 
tiên phong trong việc hợp tác cùng nông dân tạo vùng trồng bền 
vững, và cung cấp sản phẩm hồ tiêu chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn 
chứng nhận Hữu cơ, đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như 
Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc,...

Hua Thi Thuy Lien 
office@vietpepper.com.vn   I   Tél: +84 28 37438200 
www.vietpepper.com.vn

SARL DE COMMERCE  
& D’IMPORT-EXPORT AN DONG
CONG TY THHH TM XNK AN ĐÔNGCONG TY THHH TM XNK AN ĐÔNG
Ho Chi Minh Ville

La  société de commerce et d’import-export AN DONG opère 
dans le commerce de produits alimentaires d’Asie du Sud. 

Cty chúng tôi hoạt động thương mại ve thực phẩm các đong Nam Á

Ho Dac Chu 
andongthailand@gmail.cơm.vn   I   Tél: +84 935549999

SARL UNIPERSONNEL DE VACHES 
LAITIÈRES DE HO CHI MINH VILLE
CTY TNHH MTV BÒ SỮA TP. HCMCTY TNHH MTV BÒ SỮA TP. HCM
Ho Chi Minh Ville

DAIRY CATTLE COMPANY (DCC) est une entreprise publique qui 
gère 2 000 ha de terres agricoles dans la ville de Ho Chi Minh.
Actuellement, l’entreprise compte 200 vaches laitières, 500 
bœufs, 1.000 ha d’hévéas, 60 ha de pomelo, 150 ha de banane, 
1,2 ha de goyave, 1,2 ha de longane, 100 ha d’herbe et de maïs, 
600 ha de cultures à court terme. 
L’orientation de développement de l’entreprise est la production 
agricole biologique et la production durable avec un cycle de 
fabrication comprenant l’élevage - la culture - la transformation.

Dairy Cattle Company of  Ho Chi Minh city (DCC) is a state-owned 
company manage 2,000 ha of agricultural land in HCM city.Currently, 
company has 200 dairy cows, 500 beefs, 1,000 ha of rubber trees, 
60 ha pomelo, 150 ha banana, 1,2 ha guava, 1,2 ha longan , 100 ha 
grass and corn, 600 ha short - term crops. In future, we have plan to 
increase beef and fruit trees. Development orientation of company 
is organic agricutural production and sustaintable production with 
making cycle including  Livestock - Cultivation – Processing.

Tang Tri Hung 
hungtang05@yahoo.com   I   Tél: +84908 092 272 
bosuahcm.com.vn

SOCIÉTÉ DE CAFÉ THÉ HÉRITAGE 
SARL
HERITAGE TEA COFFEE CO., LTDHERITAGE TEA COFFEE CO., LTD
Ho Chi Minh ville

La société fournit du café en grain, des ingrédients de thé, 
des produits de café haut de gamme et du thé biologique 
de marque Heritage, répondant aux normes internationales 
d’exportation. La société est orientée vers le développement 
des marchés en Europe, en Amérique, ou encore au Moyen-
Orient.

HERITAGE COFFEE TEA CO., LTD cung cấp cà phê nhân, nguyên 
liệu trà cùng các sản phẩm cà phê thành phẩm dòng cao cấp và trà 
hữu cơ mang thương hiệu Di Sản, đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất 
khẩu. Công ty định hướng phát triển thị trường Châu Âu, Mỹ, Trung 
Đông...

PHAM NGOC LONG (M. DAVID PHAM) 
info@vfgroup.asia   I   Tél: +84915014120 
www.heritageteacoffee.com
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SOCIÉTÉ D’IMPORT-EXPORT ET  
DE DISTRIBUTION UNV SARL
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
PHÂN PHỐI UNVPHÂN PHỐI UNV
Ho Chi Minh Ville

UNV SARL est une société d’import-export et de distribution 
spécialisée dans la promotion commerciale et le commerce 
électronique de la vente en gros de produits agricoles, de 
produits agricoles transformés, de produits alimentaires, 
d’artisanat, d’électroménager... Les clients sont des importateurs 
sur les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Afrique, des 
Caraïbes, d’Inde , Australie, Japon, Nouvelle-Zélande...

Công ty chúng tôi chuyên Xúc tiến thương mại, và thương mại điện 
tử, chuyên bán buôn các mặt hàng nông sản, nông sản chế biến, 
thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ điện gia dụng,.. cung cấp 
cho các khách hàng là nhà nhập khẩu ở các thị trường các nước 
Châu Âu,  Bắc Mĩ, châu Phi, vùng Caribê, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, New 
Zealand...

Nguyen Phuoc Hiep 
info@unvdc.com   I   Tél: +84768393978 
https://www.unvdc.com/

SOCIÉTÉ LEKHA DISTRIBUTEUR SARL
CÔNG TY TNHH LEKHA DISTRIBUTORCÔNG TY TNHH LEKHA DISTRIBUTOR
Ho Chi Minh ville

Notre société a été créée en 2016 avec l’ambition de fournir 
les meilleurs produits de qualité pour servir la majorité des 
consommateurs. Nous avons créé un écosystème pour aider 
les agriculteurs à passer progressivement à l’agriculture 
biologique naturelle. De plus, l’application des technologies de 
l’information aux soins de santé aidera les consommateurs à 
choisir des aliments plus adaptés à chaque individu.

LeKha Distributor Company được thành lập năm 2016 với tầm nhìn 
trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm chất lượng nhất phục vụ 
cho đại đa số người tiêu dùng. Chúng tôi tạo hệ sinh thái giúp người 
nông dân thay đổi dần sang canh tác hữu cơ thuận tự nhiên. Ngoài 
ra với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc sức khoẻ 
sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm phù hợp hơn với từng 
cá nhân.

Le Trong Kha 
lekhacompany@gmail.com   I   Tél: 0908878882 
https://www.lekha.vn

SOCIÉTÉ DE COMMERCE ET 
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL  
DE THANH LAP
CTY TM VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG  CTY TM VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG  
THÀNH LẬPTHÀNH LẬP
Ho Chi Minh Ville

La société  COMMERCE ET TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL 
DE THANH LAP assure le commerce de produits chimiques dans 
l’industrie environnementale.

Kinh doanh các loại hóa chất trong nghành môi trường

Dao Quoc Van 
phuquyminh.pqm@gmail.com   I   Tél: +84 982113035 
Moitruongthanhlap.com

SOCIÉTÉ DE SMART GREEN S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART GREENCÔNG TY CỔ PHẦN SMART GREEN
Ho Chi Minh Ville

Smart Green Joint Stock Company a été établie en 2016 
avec pour mission de fournir aux consommateurs des 
légumes et des fruits propres selon le critère des « 3 NON 
»: pas de pesticides, pas de pilule de croissance et pas 
de conservateurs. Après plus de 5 ans d’opération dans 
le domaine de l’agriculture de haute technologie, nous 
développons des fermes maraîchères hydroponiques, 
pamplemousse à peau verte, durian, cantaloup avec deux 
marques : Smart Green et Truong Xuan. Nos produits ont 
obtenu des certificats : GlobalG.A.P, VietGAP, ISO.

Société par actions de Smart Green được thành lập vào năm 2016 
với sứ mệnh cung cấp rau và trái cây sạch, an toàn đến người tiêu 
dùng theo tiêu chí “3 KHÔNG”, đó là: không thuốc trừ sâu, không 
thuốc tăng trưởng và không chất bảo quản. Qua hơn 5 năm hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chúng tôi đã và 
đang phát triển các trang trại rau thủy canh, bưởi da xanh, sầu riêng, 
dưa lưới với hai thương hiệu: Smart Green và Trường Xuân. Sản 
phẩm của chúng tôi đã đạt các chứng chỉ: GlobalG.A.P, VietGAP, ISO

Vu Minh Tuân 
business.dept@smartgreen.com.vn   I   Tél: 0918242768 
https://smartgreen.com.vn/

SOCIÉTÉ DE COMMERCE ET DE 
SERVICE VINA NHA TRANG S.A
CÔNG TY CP TM DV VINA NHA TRANGCÔNG TY CP TM DV VINA NHA TRANG
Ho Chi Minh Ville

VINA NHA TRANG S.A est une société de services en fourniture et 
fabrication de machines de traitement de café, poivre, produits 
agricoles et machines de transformation du bois. 

Cung cấp và sản xuất máy chế biến cafe, tiêu, nông sản và chế  
biến gỗ

Le Vu Thang 
elvis.thang.le@vinanhatrang.vn   I   Tél: +84938265138 
vinanhatrang.vn

SOCIÉTÉ DE SERVICES ET DE 
COMMERCE FARINDO SARL
FARINDO TRADE SERVICES CO.,LTDFARINDO TRADE SERVICES CO.,LTD
Ho Chi Minh ville

La société a été fondée en 1990 par un groupe 
d’entrepreneurs français ayant une longue expérience du 
commerce international, en particulier en Chine et en Asie du 
Sud-Est. Dès le début de la création, la société s’est consacrée 
à la vente et aux services d’équipements dans des secteurs 
industriels spécialisés et ses activités se sont diversifiées au 
fil des ans. Ainsi, FARINDO est spécialisée dans 5 secteurs clés 
: le traitement du tabac, le traitement de produits alimentaires 
et de matières premières, les matériaux de construction, le 
transport, les infrastructures et l’nvironnement et l’énergie. 
Les fondateurs disposent de riches connaissances sur le 
marché et de bons réseaux partenaires (des clients, des 
fournisseurs, etc) au Vietnam.

Farindo Trade Services được thành lập vào năm 1990 bởi một 
nhóm các doanh nhân Pháp có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực 
thương mại quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Ngay 
từ những ngày đầu thành lập, công ty đã chuyên tâm vào việc bán 
và cung cấp dịch vụ thiết bị trong các lĩnh vực công nghiệp chuyên 
biệt, các hoạt động này đã được đa dạng hóa trong những năm qua. 
FARINDO chuyên hoạt động trong 5 lĩnh vực chính: Chế biến thuốc 
lá, Chế biến thực phẩm và nguyên liệu thô, Vật liệu xây dựng, Giao 
thông vận tải, Cơ sở hạ tầng, Môi trường và Năng lượng. Những 
người sáng lập có kiến   thức thị trường phong phú và một mạng lưới 
rộng rãi (khách hàng, nhà cung cấp, v.v.) tại Việt Nam.

JEAN-YVES LE GARZIC 
info@farindo.net   I   Tél: (84.28) 38274773 
www.farindo.net

SOCIETE DE PRODUCTION 
COMMERCIALE DE TRA THANH  
LONG SARL
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TRÀ THANH LONGMẠI TRÀ THANH LONG
Ho Chi Minh Ville

DRAGON FRUIT TEA Company se spécialise dans la fourniture 
de fruits du dragon frais pour l’exportation, de fleurs séchées 
de fruit du dragon, de thé de fruits du dragon, de vin de fruit du 
dragon, de jus de fruit du dragon pour les marchés nationaux et 
d’exportation, à partir de matières premières de fruit du dragon 
de Binh Thuan.

Công Ty trà Thanh long chuyên cung cấp Thanh long tươi xuất khẩu, 
Hoa thanh long sấy khô, Trà hoa Thanh long, Rượu vang thanh long, 
nước ép thanh long thị trường trong nước và xuất khẩu, từ nguồn 
nguyên liệu thanh long Bình Thuận.

Nguyen Thuy Thuan 
dragonflower.cht@gmail.com   I   Tél: +84 968316731 
trathanhlong.com

SOCIÉTÉ GREENTECHVIETNAM
GREENTECHVIETNAMGREENTECHVIETNAM
Ho Chi Minh Ville

GREENTECHVIETNAM  est spécialisée dans l’environnement, les 
produits agricoles, l’alimentation, les matériaux. 

Môi trường, nông sản. thực phẩm , vật liệu

Dang Hong Quan 
quandanghongquan3@gmail.com   I   Tél: +84395429360 
GreentechVietnam.vn.com
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SOCIÉTÉ D’IMPORT-EXPORT TRAN  
GIA LE SARL
CÔNG TY TNHH XNK TRẦN GIA LÊCÔNG TY TNHH XNK TRẦN GIA LÊ
Lam Dong

La société d’import-export TRAN GIA LE SARL assure 
l’exportation de produits agricoles, fruits, poivre, noix de cajou...

Xuất khẩu nông sản, trái cây, tiêu điều...

Le Thi Nhu Y 
trangiale3108@gmail.com   I   Tél: +84915822859 
trangiale.com

SOCIÉTÉ DE COMMERCE ET DE 
PRODUCTION TBC BA MINH SARL
CTY TNHH SX TM TBC BA MINHCTY TNHH SX TM TBC BA MINH
Province de Long An, Ho Chi Minh Ville

TBC BA MINH SARL est une société de commerce et de 
production qui produit des lampes germicides UV avec des 
longueurs d’onde de 254 nm et 222 nm.

Công ty sản xuất đèn diệt khuẩn UV bước sóng 254nm và 222nm

Dang Thi Thu Huong 
thuhuongdang@tbcbaminh.vn   I   Tél: +84938096096 
www.far-uvc.vn

VIET KIRA SARL
VIET KIRA CO., LTDVIET KIRA CO., LTD
Ho Chi Minh Ville

Créé en 2019, Viet Kira est un fournisseur vietnamien de produits 
respectueux de l’environnement spécialisés dans les pailles 
d’herbe à boire et de canne à sucre (bagasse) et la vaisselle 
en feuille d’arec. Mission : aider à développer la communauté 
et l’économie locale. Engagé à apporter des changements 
positifs à la société, visant une vie verte et zéro déchet. Valeur : 
Vietnamien authentique, 100% naturel, durable, respectueux de 
l’environnement. 

Established in 2019, Viet Kira is a Vietnamese supplier of eco-friendly 
products majoring in Grass drinking & Sugarcane (Bagasse) Straws 
and Areca Leaf Tableware. Mission: Assist to develop the community 
and local economy. Committed to make positive changes to society, 
aiming for green & zero waste life. Value: Authentic Vietnamese, 
100% Natural, Sustainable, Eco-friendly

Tran Lam Tuyen 
tuyen.tran@vietkira.com   I   Tél: +84 907867788 
www.vietkira.com

SUCCURSALE DE LA SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS DE PRODUCTION, DE 
COMMERCE ET DE SERVICE DE PHUC 
THINH
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 
XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC 
THỊNHTHỊNH
Ho Chi Minh Ville
Notre entreprise s’efforce de satisfaire les besoins légitimes 
des clients avec la meilleure qualité, et respecte les 
principes généraux de droit, d’ordre social, de protection de 
l’environnement, et espère créer de nombreux emplois.

- Giá trị khách hàng: Là việc PHUCTHINHFOOD phải phấn đấu thỏa 
mãn các nhu cầu chính đáng của khách hàng với chất lượng cao nhất.
- Giá trị xã hội: Là việc PHUCTHINHFOOD phải tuân thủ các nguyên 
tắc chung của luật pháp, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp 
nhiều thuế và phúc lợi xã hội, tạo ra nhiều việc làm.

Pham Hong Hoang 
hoangphucthinhfood@gmail.com   I   Tél: 0909 741 486 / 
0287 300 3973 
https://phucthinhfood.com/

SOCIÉTÉ NAMHA
CÔNG TY NAMHACÔNG TY NAMHA
Ho Chi Minh ville

Société spécialisée dans la transformation et l’exportation de 
noix de cajou, ainsi que dans l’importation des noix de cajou 
brutes.

Chế biến điều và xuất điều nhân nhập khẩu điều thô

Giang Nguyen 
namhacashew@gmail.com   I   Tél: +84965300058 
NamHaAustralia.com

VIET HERBS S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HERBSCÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HERBS
Ho Chi Minh Ville

La société par action Viet Herbs - ayant des fondateurs 
dotés de connaissances dans le domaine de la médecine 
traditionnelle et une équipe constituée de conseillers experts, 
d’éminents docteurs et de professeurs - fait toujours de 
la recherche pour fabriquer des produits de haute qualité, 
uniques, sûrs, efficaces et contribuant à l’amélioration de 
la santé, au soutien et à la prévention des maladies pour la 
communauté.

Công ty CP Việt Herbs - với những sáng lập viên là người có chuyên 
môn trong lĩnh vực dược học cổ truyền và đội ngũ cố vấn là những 
Chuyên gia, những vị Giáo sư – Tiến sĩ hàng đầu – luôn không 
ngừng nghiên cứu, để bào chế ra những sản phẩm đạt tiêu chất 
lượng cao, độc đáo, an toàn, hiệu quả và góp phần nâng cao sức 
khỏe, hỗ trợ và phòng chống bệnh tật cho cộng đồng.

Nguyen Thi Nga 
info@vherbs.vn   I   Tél: 02866839871 
www.vherbs.vn

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DU GROUPE 
HUONG SEN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG 
SENSEN
Thai Binh

Le Groupe est fondé par le héros du travail vietnamien, 
l’artiste Tran Van Sen, qui a été sélectionné par l’État comme 
premier pilote pour construire une organisation du PCV dans 
une entreprise privée au Vietnam. Le Groupe se concentre 
sur le dévelopement d’une culture d’entreprise, l’application 
de la science et de la technologie modernes, l’amélioration 
de la qualité des marques de produits associées à la mise 
en œuvre de la responsabilité sociale et à la protection de 
l’environnement, appréciées au niveau national et international. 
Classée depuis de nombreuses années dans le Top 500 des 
plus grandes entreprises du Vietnam, l’entreprise a eu de 
nombreuses réalisations exceptionnelles et contribué au 
développement de la province de Thai Binh et du pays. Elle 
a reçu de nombreux prix décernés par le gouvernement du 
Vietnam. Actuellement, c’est un groupe économique multi-
industriel avec 12 sociétés affiliées, actives dans la production 
de bière, de jus de fruits, de lait, de riz, de textile, de tourisme, 
d’immobilier, de bois, ou encore de transformation de produits 
agricoles. C’est l’entreprise qui a la plus grande contribution 
chaque année au budget de l’État dans la province de Thai Binh.

Do anh hùng lao động Việt Nam, nghệ nhân Trần Văn Sen sáng lập. 
Được Nhà nước lựa chọn thí điểm xây dựng tổ chức Đảng trong 
doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam . Tập đoàn chú trọng xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, 
nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm gắn liền với thực hiện 
trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, được bạn bè, khách hàng 
trong nước và quốc tế đánh giá cao. Trong nhiều năm thuộc TOP 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Có nhiều thành tích xuất sắc đóng 
góp vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình và cả nước, được tặng 
nhiều phần thưởng cao quý của Chính phủ Việt Nam. Hiện nay là 
Tập đoàn kinh tế đa ngành với 12 công ty trực thuộc, sản xuất: Bia, 
nước trái cây, sữa gạo, dệt may, du lịch, bất động sản, đồ gỗ, chế 
biến nông sản, thương mại…Hàng năm là một trong những doanh 
nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước lớn nhất tỉnh Thái Bình.

Tran Van Sen 
Tungnq@huongsen.com.vn   I   Tél: +84 969483578 
Huongsen.com.vn
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ENTREPRISES INTERNATIONALES

ISMAST ENERGY SARL
CÔNG TY TNHH ISMAST ENERGYCÔNG TY TNHH ISMAST ENERGY
Bénin

ISMAST ENERGY SARL est spécialisée dans la conception, 
la fourniture, l’installation et la maintenance de systèmes 
énergétiques. Elle dispose en outre d’un réseau d’experts, 
d’ingénieurs et de techniciens spécialisés sur les questions 
d’énergie, d’eau, d’efficacité énergétique, de commerce et de 
formation.

Công ty TNHH ISMAST ENERGY chuyên thiết kế, cung cấp, lắp đặt và 
bảo trì các hệ thống năng lượng. Công ty cũng có một mạng lưới các 
chuyên gia, kỹ sư và kỹ thuật viên chuyên về các vấn đề năng lượng, 
nước, hiệu quả năng lượng, thương mại và đào tạo.

Mme Ismene AHAMIDE ZOUNMENOU
isahamide@gmail.com   I   Tél: +229 66155976 
https://www.ismastenergy.bj/

EMICOM 
Mali

EMICOM est une entreprise spécialisée en énergie solaire, 
ingénierie, construction et maintenance. 

EMICOM là công ty chuyên về năng lượng mặt trời, thiết kế thổng thể, 
xây dựng và bảo trì.

M. Konimba DEMBELE 
Mme Fatoumata DIALLO
gerant@emicom-mali.com   I   diallofate@yahoo.fr 
Tél:+223 65 62 85 10 
https://www.emicom-mali.com/web/

DASSY ENTERPRISE LTD
CÔNG TY TNHH DASSYCÔNG TY TNHH DASSY
Rwanda

DASSY ENTERPRISE est spécialisée dans les technologies du 
domaine des énergies renouvelables, en particulier solaire. 

DASSY ENTERPRISE chuyên về các công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời.

M. François d’Assise NEZERWA, Directeur général 
frasnez@gmail.com   I   Tél: +250788553813 
https://www.dassy-entreprise.com/

INNOVENT COMORES SA
Comores

INNOVENT est un entreprise créée en 2001 par un industriel 
français en quête d’une industrie plus propre grâce aux énergies 
renouvelables. InnoVent a comme objectif de créer, installer et 
exploiter des fermes éoliennes dans le monde.

INNOVENT là một công ty do một nhà công nghiệp người Pháp thành 
lập vào năm 2001 nhằm tìm kiếm một ngành công nghiệp sạch hơn 
nhờ năng lượng tái tạo. InnoVent đặt mục tiêu thiết kế, lắp đặt và vận 
hành các trang trại điện gió trên khắp thế giới.

Mme Nahida HOUSSEIN,  
Chef de projet énergies renouvelables
nhoussein@innovent.fr   I   Tél: +33 7 78 80 02 30 
www.innovent.fr

CHARBON KIAS 
Madagascar

CHARBON KIAS est une société spécialisée dans la fabrication 
de charbons verts fabriqués à partir de déchets agricoles et 
pouvant se substituer au charbon de bois. 

CHARBON KIAS là công ty chuyên sản xuất than xanh làm từ phế liệu 
nông nghiệp có thể thay thế than củi.

Mme Ninah Rasoarisendra RATSIRARSON
ninah2r@live.fr   I   Tél: +261340756059

NEW VISION GROUP SA
Bénin

NEW VISION GROUP SA est une société active dans les 
hydrocarbures, la production et la distribution d’énergie, le 
textile et la transformation de coton.    

Tập đoàn NEW VISION GROUP SA hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, 
sản xuất và phân phối năng lượng, dệt và chế biến bông.

M. Christophe TOZO, Président Directeur Général 
christophe.tozo@gmail.com   I   Tél: +22997465023 
https://www.globenin.com/index.php

ENTREPRISES 
INTERNATIONALES
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ENTREPRISES VIETNAMIENNES

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE  
DONG NAI SARL
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN  
ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Dong Nai

Société créée en 2019 et spécialisée dans le domaine 
de l’électricité (notamment électricité industrielle) avec 
des services de maintenance, réparation, construction et 
d’installation de transformateurs allant jusqu’à 110KV. Nous 
nous attachons à offrir aux consommateurs le meilleur 
service, le prix le plus raisonnable, un service client dédié, 
sécurisé et efficace. 

Công ty TNHH Thiết Bị Điên Đồng Nai được thành lập năm 2019 
chuyên hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện Công Nghiệp - Bảo trì, 
sữa chữa, xây lắp trạm biến áp đến 110KV. Mang sứ mệnh mang 
đến cho ngươi tiêu dùng dịch vụ tốt nhất, giá thành hợp lý nhất, phục 
vụ khách hàng tận tâm, an toàn và hiệu quả.

Nguyen Van Chim 
Thietbicodiendongnai@gmai.com   I   Tél: 0903535993 
Thietbidiendongnai.com

SARL DE FABRICATION DE PORTES 
MIEN NAM
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CỬA MIỀN NAMCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CỬA MIỀN NAM
Ho Chi Minh Ville

SUDO SOLAR est une société spécialisée dans les produits, 
accessoires et équipements d’énergie solaire qui ont pour objectif 
d’apporter une énergie propre et durable aux ménages, aux entreprises 
et aux projets agricoles. La société diffuse le message de protection de 
l’environnement aux générations d’aujourd’hui et de demain.

Sudo Solar chuyên về các sản phẩm, phụ kiện và các thiết bị điện năng 
lượng mặt trời. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến nguồn năng lượng 
sạch bền vững đến các hộ gia đình, các doanh nghiệp và các dự án 
nông nghiệp. Thông qua những dự án được thực hiện, chúng tôi mong 
muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường đến thế hệ hôm nay và 
mai sau.

Nguyen Thanh Lam 
Cuamienmam@gmail.com   I   Tél: +84373168168 
Sudosolar.com

SOCIÉTÉ DE TECHNOLOGIE 
D’ÉNERGIE SOLAIRE DU VIETNAM S.A
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NĂNG CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT NAM LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT NAM 
Ho Chi Minh Ville

Vietnam Solar Technology Joint Stock Company est une 
entreprise produisant des panneaux solaires pour les lignes 
Mono et Poly. Les produits incluent: des cellules solaires haute 
puissance à partir de 450W, des cellules solaires sous la 
forme d’une valise pliante pouvant être facilement transportée 
n’importe où.

Công ty CP công nghệ Năng lượng mặt trời Việt Nam là doanh 
nghiệp sản xuất tấm thu Năng lượng mặt trời cả 2 dòng Mono và 
Poly. Sản phẩm bao gồm: pin mặt trời công suất cao từ 450W, pin 
mặt trời dạng vali gấp có thể dễ dàng mang đi mọi nơi, thuận tiện.

Dinh Ngoc Van Phuong 
Phuong.Solarvietnam@gmail.com   I   Tél: +84 906911950 
www.solarvietnam.vn

SOCIÉTÉ DE COMMERCE, 
D’INVESTISSEMENT, DE 
CONSTRUCTION ET D’ÉNERGIE TOAN 
CAU SARL
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG  
MẠI XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG 
TOÀN CẦUTOÀN CẦU
Hanoi

Cette socétée est spécialisée dans :
-  la construction de maisons civiles, d’appartements, d’ouvrages 

mécaniques et électriques, de ponts, de routes...
-  l’importation et l’exportation d’équipements pour les matériaux 

agricoles, le bois, l’intérieur et l’extérieur
- la promotion commerciale
- les énergies renouvelables : solaire, éolien
- l’investissement

Công ty chúng tôi chuyên: 
-  Xây dựng nhà dân dụng, chung cư, thi công cơ điện,công trình cầu, 

đường bộ...
- Xuất nhập khẩu thiết bị về vật tư nông nghiệp, gỗ, nội ngoại thất 
- Xúc tiến thương mại 
- Năng lượng tái tạo: Điện mặt trời, điện gió, vật tư điện mặt trời. 
- Đầu tư

Nguyen Thị Thu 
toancau202088@gmail.com   I   Tél: +8424.6660.6318

SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE 
COOOPÉRATION D’INVESTISSEMENT 
VIETNAM S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN VÀ HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN VÀ HỢP 
TÁC ĐẦU TƯ VIỆT NAMTÁC ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Hanoi

IPAVIETNAM a été créé en 2012 par des experts économiques 
expérimentés dans le domaine du commerce international et 
des investissements directs étrangers, capables d’accompagner 
les investisseurs étrangers pour mener à bien de nouvelles 
démarches d’implantation ou étendre leur projet au Vietnam, 
aider les entreprises à accéder à des opportunités commerciales 
potentielles, mettre en relation des partenaires et des 
fournisseurs, promouvoir des produits et des services, développer 
des marchés nationaux et internationaux.

IPAVIETNAM được thành lập năm 2012 bởi các chuyên gia kinh tế 
giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế và đầu tư trực 
tiếp nước ngoài ngoài, có đủ khả năng hỗ trợ các nhà đầu tư nước 
ngoài thực hiện thủ tục thành lập mới hoặc mở rộng dự án tại Việt 
Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận cơ hội kinh doanh tiềm năng, 
kết nối đối tác, nhà cung cấp, quảng bá sản phẩm dịch vụ, phát triển 
thị trường trong nước và quốc tế.

Nguyen Dinh Nam 
namnd@ipavietnam.org   I   Tél: +84 983693699 
https://investvietnam.vn

SOCIÉTÉ DE LUMIÈRE ET DE 
ÉQUIPEMENTS URBAINS (HAPULICO)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU 
SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ (HAPULICO)SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ (HAPULICO)
Hanoi

HAPULICO est une entreprise leader au Vietnam avec une 
usine spécialisée dans la fabrication de matériel d’éclairage, 
comprenant : des lampadaires, des projecteurs de toutes sortes, 
des poteaux d’éclairage en acier, des poteaux électriques et des 
poteaux de télécommunication. Nous sommes impatients de 
coopérer avec des partenaires pour développer des projets au 
Vietnam et dans d’autres pays du monde, en particulier des pays 
francophones ; et sommes disposés à coopérer à la production 
OEM de produits selon les conceptions et sur commandes.

HAPULICO là công ty hàng đầu tại Việt Nam có nhà máy chuyên sản 
xuất thiết bị chiếu sáng gồm : đèn chiếu sáng đường phố, đèn pha các 
loại, cột thép chiếu sáng, cột điện lực và cột viễn thông. Luôn mong 
muốn hợp tác với các đối tác để hợp tác cùng phát triển các dự án tại 
Việt Nam và các nước trên thế giới đặc biệt khu vực các nước nói tiếng 
Pháp. Sẵn sàng hợp tác sản xuất OEM các sản phẩm theo thiết kế và 
đơn đặt hàng.

Nguyen Anh Tuan 
Huenm@hapulico.com    I   Tél: 84-(0)918946919 
www.hapulico.com
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SOCIÉTÉ GREENTECH VIETNAM
CTYGREENTECHVIETNAMCTYGREENTECHVIETNAM
Ho Chi Minh Ville

La société GREENTECH VIETNAM intervient dans les technologies 
de l’environnement, l’agriculture et le tourisme; l’énergie et la 
technologie au charbon. 

Công nghệ môi trường. Nông nghiệp ,du lịch. năng lượng, công nghệ 
than

Dang Hong Quan 
quandanghongquan3@gmail.com   I   Tél: +84 395429360 
GreentechVietnam.vn.com

FABRICATION & COMMERCE 
D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE KIM 
SANG SARL
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 
MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANGMẠI THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG
Province de Binh Duong

KIM SAM Company est l’une des principales unités de fabrication 
et de transformation de produits électroniques et d’équipements 
d’éclairage électrique, dans laquelle la LED est le produit clé. La 
société améliore constamment la capacité de production, les 
produits, la compétitivité, développe les ressources humaines 
pour s’efforcer pour la création de marques afin de faire 
connaître les marques de produits vietnamiennes au monde.

Công ty Kim Sang là một trong những đơn vị sản xuất gia công sản 
phẩm điện tử và thiết bị điện chiếu sáng hàng đầu, trong đó, đèn 
LED là sản phẩm chủ lực. Công ty chúng tôi không ngừng nâng cao 
năng lực sản xuất, cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
phát triển nguồn nhân lực phấn đấu xây dựng thương hiệu để đưa 
thương hiệu sản phẩm Việt Nam ra thế giới.

Nguyen Dinh Thi 
sales2@thibidiks.com   I   Tél: +84274 3626 322 
www.thibidiks.com
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ENTREPRISES VIETNAMIENNES

SOCIÉTÉ D’ENERGIE SOLAIRE  
ROUGE S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI ĐỎTRỜI ĐỎ
Ho Chi Minh Ville

Red Solar Joint Stock Company est la première entreprise au 
Vietnam à produire des panneaux solaires. L’usine a été inaugurée 
en avril 2009. Lors de la phase 1, la capacité de l’usine n’était que 
d’environ 3MW. En 2020, la capacité de la centrale a atteint 30 
MW/an, et compte avoir une capacité de 120 MW/an. Le produit a 
obtenu le certificat de qualité TUV Sud, répondant aux normes de 
qualité pour l’exportation vers l’Europe.

Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Đỏ là Công ty đầu tiên tại Việt Nam sản 
xuất tấm pin thu năng lượng mặt trời.Nhà máy sản xuất khánh thành vào 
tháng 4 năm 2009. Giai đoạn 1, công suất nhà máy chỉ vào khoảng 3MW/ 
năm. Đến năm 2020, công suất nhà máy đã đạt được 30MW/ năm. Khả 
năng mở rộng lên đến 120MW/năm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
chất lượng TUV Sud, đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất sang châu Âu.

Diep Bao Canh 
canh.redsun@gmail.com   I   Tél: +842862611071 
www.redsun.com.vn

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE SOLAIRE  
THANH THANH SARL
CÔNG TY TNHH THANH THANH SOLAR CÔNG TY TNHH THANH THANH SOLAR 
ENERGYENERGY
Ho Chi Minh ville

Société spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, 
nous avons de nombreuses années d’expérience dans le conseil, 
la conception et l’installation de grands et petits systèmes 
d’énergie solaire et éolienne.

Công ty TNHH Thanh Thanh Solar Energy là công ty chuyên hoạt động 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trong đó có điện năng lượng mặt trời, 
điện gió chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, thiết kế 
và lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời, điện gió lớn nhỏ. 

Nguyen Huy Thanh 
nguyenhuythanh@yahoo.com   I   Tél: 0912 942 089 - 0903 74 
0909 
https://tts-energy.com.vn/

VIETNAM PETROLEUM CORPORATION - 
PETROLIMEX INGÉNIERIE
VIETNAM PETROLEUM CORPORATION - VIETNAM PETROLEUM CORPORATION - 
PETROLIMEX ENGINEERINGPETROLIMEX ENGINEERING
Hanoi

Notre société est un importe, exporte et commerce du gaz de 
pétrole liquéfié, et opère le chargement de ce produit dans 
des bouteilles et des camions-citernes. Nous vendons du gaz 
de pétrole liquéfié pour voitures, et par pipeline. Nous nous 
intéressons à importer de la noix de cajou.

Our company is an Importer, Exporter and trader of liquefied petroleum 
gas and other liquefied petroleum gas; Loading liquefied petroleum gas 
into bottles and tank trucks; Selling liquefied petroleum gas for cars; Sale 
of liquefied petroleum gas by pipeline; Inspection and maintenance of 
gas cylinder shells. We are interested in importing cashews

To Viet Son 
tovietson6@gmail.com   I   Tél: 0941535096 
www.vietpetro.com.vn

SOCIÉTÉ DE THIEN TAN PHAT SARL
CÔNG TY TNHH THIÊN TÂN PHÁTCÔNG TY TNHH THIÊN TÂN PHÁT
Ho Chi Minh Ville

THIEN TAN PHAT Sarl, établie en 2009, est spécialisée depuis 12 
ans dans l’importation et la fourniture de produits de conversion 
d’énergie solaire tels que les batteries solaires, ls chauffe-eau 
solaires, les chauffe-eau et filtres à eau, les lampes à énergie 
solaire, les appareils sanitaires et les matériaux de finition 
intérieure dans la construction.

Công ty TNHH Thiên Tân Phát được thành lập vào năm 2009 VÀ 
HƠN 12 NĂM QUA, chuyên nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm về 
chuyển hóa năng lượng mặt trời như pin năng lượng mặt trời, máy 
nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước, đèn năng lượng, 
thiết bị vệ sinh và các vật liệu nội thất hoàn thiện trong xây dựng.

Lu Van Thai 
thientanphat@coronattp.com   I   Tél: +84986694828 
coronattp.com

HYDRO-ÉLECTRIQUE MAI CHAU S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MAI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MAI 
CHÂUCHÂU
Hoa Binh

L’entreprise opère dans le domaine de l’énergie, en se 
concentrant sur le développement des énergies renouvelables, 
la création de sources d’énergie durables et la protection 
de l’environnement. De plus, l’entreprise vise à produire des 
produits agricoles propres en utilisant la haute technologie.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, chú trọng phát 
triển năng lượng tái tạo, tạo ra nguồn năng lượng bền vững và bảo 
vệ môi trường. Ngoài ra doanh nghiệp đang hướng tới sản xuất sản 
phẩm nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao.

Le Truong Thuy 
thuydienmaichau@gmail.com   I   Tél: 02422414627 / 
0962990925 
thuydienmaichau.vn

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE SOLAIRE S.A
SOLAR ELECTRIC VIETNAM.,JSCSOLAR ELECTRIC VIETNAM.,JSC
Hanoi

Entrepreneur professionnel, investisseur et développeur de 
projets d’énergie solaire sur les toits.

Nhà thầu chuyên nghiệp, nhà đầu tư và phát triển dự án điện mặt 
trời mái nhà

Luu Minh Tien 
hoa.nguyenxuan@solarelectric.vn   I   Tél: 0943407025 
solarelectric.vn
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ENTREPRISES INTERNATIONALES

GROUPE LORYNE
TẬP ĐOÀN LORYNE TẬP ĐOÀN LORYNE 
Burkina Faso  

LORYNE est une société spécialisée depuis plus de vingt 
ans dans des réalisations clés en main d’infrastructures de 
télécommunication, énergie et travaux publics.

LORYNE là một công ty có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ 
sở hạ tầng viễn thông, năng lượng và công chính theo hình thức chìa 
khóa trao tay.

M. Babou Clément NEBIE, Directeur Général 
loryne.info@gmail.com, loryne_telecom@yahoo.fr 
Mob.: +226 76 61 02 61 
www.groupeloryne.com

CAMTEL (CAMEROON 
TELECOMMUNICATIONS)
CAMTEL (VIỄN THÔNG CAMEROON)CAMTEL (VIỄN THÔNG CAMEROON)
Cameroun

CAMTEL, ou Cameroon Telecommunications, est une 
entreprise publique créée en 1998. Elle est impliquée dans le 
développement et la modernisation des télécommunications au 
Cameroun.

CAMTEL, hay Cameroon Telecommunications, là một công ty nhà 
nước, được thành lập vào năm 1998. Công ty tham gia vào việc phát 
triển và hiện đại hóa viễn thông ở Cameroon.

M. Salmon AMADOU, Directeur de la Stratégie, de 
l’Organisation, des Projets et de l’Innovation
salmon.amadou@camtel.cm   I   Tél: (+237) 242 04 92 60

LA BOITE À LIVRES ÉDITIONS
Nhà xuất bản LA BOITE À LIVRES Nhà xuất bản LA BOITE À LIVRES 
ÉDITIONSÉDITIONS
Canada

La BOITE A LIVRES est une entreprise fondée en 2010. C’est 
une société éditrice d’outils pédagogiques et de ressources 
éducatives numériques. Elle est dédiée au développement de 
contenus et imprimés.

La BOITE A LIVRES là công ty được thành lập vào năm 2010. Đây là 
nhà xuất bản sách giáo khoa và học liệu kỹ thuật số. Công ty tham gia 
biên soạn nội dung và tổ chức in ấn.

Mme Mélanie RIZK, Présidente fondatrice 
mrizk@laboitealivres.com 
https://laboitealivres.com/

BATRATEL
Cameroun

BATRATEL est une entreprise fondée en 2002 et active dans la 
télécommunication, le génie civil et l’électricité. Elle intervient 
sur tous les services de télécommunication. Cette structure 
accompagne l’exploitation des sites dans le cadre de la 
maintenance et de l’optimisation.

BATRATEL là một công ty được thành lập vào năm 2002 và hoạt động 
trong lĩnh vực viễn thông, xây dựng và điện. Công ty cung ứng tất cả 
các dịch vụ viễn thông và hỗ trợ hoạt động của các trang web trong 
công tác bảo trì và tối ưu hóa.

M. Benoit ELE FILS 
bele@batratel.com   I   Tél: +237 677 805 602 
https://www.linkedin.com/company/batratel 

10h11
France

10h11 est une société créée en 2011 et spécialisée dans 
le secteur de l’édition de logiciels applicatifs et la gestion 
de données. L’entreprise propose des solutions intégrées 
de conception et d’analyse, d’algorithmes et de tableaux de 
bord pour améliorer l’efficacité commerciale par l’intelligence 
artificielle. 10h11 dispose de son propre laboratoire de R&D.

10h11 là công ty được thành lập vào năm 2011, chuyên hoạt động 
trong lĩnh vực xuất bản phần mềm ứng dụng và quản lý dữ liệu. Công 
ty cung cấp các giải pháp tổng thế thiết kế và phân tích, thuật toán và 
bảng điều khiển để nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo. 10h11 có phòng nghiên cứu-phát triển riêng.

M. Julien DAUBERT, Président 
julien.daubert@10h11.com   I   Tél: +33(0)6 32 35 32 21 
https://www.10h11.com/

SPACESEED 
France

SPACESEED est une société active depuis 2019 dans le secteur 
de l’ingénierie et des études techniques.

SPACESEED là một công ty hoạt động từ năm 2019 trong lĩnh vực 
nghiên cứu thiết kế tổng thể và nghiên cứu kỹ thuật.

M. Philippe LATTES, Président 
M. Pascal VENZAC 
pvenzac@spaceseed.eu   I   plattes@spaceseed.eu
Tél: +33 6 38 81 37 17 
www.spaceseed.eu

XR PEDAGOGY 
France

XR PEDAGOGY est une société spécialisée dans les outils de 
réalité étendue (ou XR, extended reality) et leur utilisation dans 
le domaine de l’éducation. 

XR PEDAGOGY là một công ty chuyên về các công nghệ thực tế ảo 
mở rộng (hay XR, thực tế mở rộng) và khả năng ứng dụng vào lĩnh 
vực giáo dục.

M. Pierre PERRIGUEY, Mme Géraldine PERRIGUEY, 
Directeurs 
geraldine@xrpedagogy.com   I   Tél: +33 6 51 19 70 75 
www.xrpedagogy.com

ATOLIA SAS
France

ATOLIA est une société numérique créée en 2015 et spécialisée 
dans le secteur de la programmation informatique pour 
communiquer et collaborer sur un espace de travail dédié.

ATOLIA là một công ty kỹ thuật số được thành lập vào năm 2015 và 
chuyên về lĩnh vực lập trình máy tính hỗ trợ việc trao đổi và cộng tác 
trên một không gian làm việc chuyên dụng.

M. Guillaume NOMINÉ
gnomine@atolia.com   I   Tél: +33 6 06 60 08 14 
https://www.atolia.com/fr/

ENTREPRISES 
INTERNATIONALES
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ENTREPRISES VIETNAMIENNES

BURRUS DEVELOPMENT
Suisse

BURRUS DEVELOPMENT propose une large gamme de services 
de conseil pour aider à créer de la valeur partagée et assurer la 
pérennité des entreprises.

BURRUS DEVELOPMENT cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn để 
giúp tạo ra giá trị chung và đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp.

Dr Inès BURRUS 
ines@burrusdevelopment.com   I   Tél: +41 78 944 42 72 
www.burrusdevelopment.com

EQUAL PROFIT SARL
Suisse

EQUAL PROFIT certifie un label garantissant la distribution 
équitable des profits afin de s’assurer que chaque acteur de la 
chaîne de production d’un produit obtienne une part équitable 
de son prix de vente et peut durablement subvenir à ses 
besoins. 

EQUAL PROFIT chứng nhận một nhãn đảm bảo việc phân phối lợi 
nhuận một cách công bằng để đảm bảo rằng mỗi tác nhân trong chuỗi 
sản xuất của một sản phẩm đều được hưởng một cách bình đẳng giá trị 
hàng bán ra và có thể đáp ứng một cách bền vững nhu cầu của mình.

M. Abderrahmen MEDIOUNI 
Dr Inès BURRUS
ines@equalprofit.org   I   Tél: +41 78 944 42 72 
www.equalprofit.org

ENTREPRISES 
VIETNAMIENNES

ENTREPRISE INTERNATIONALE 
VIETSOFTWARE (VSII)
CÔNG TY PHẦN MỀM VIỆT QUỐC TẾ (VSII)CÔNG TY PHẦN MỀM VIỆT QUỐC TẾ (VSII)
Hanoi

VIETNAM INTERNATIONAL SOFTWARE Company (VSII), ex-
département d’externalisation de Viet Software Company, a 
commencé à fournir des services d’externalisation depuis 2002. 
Après s’être séparé du logiciel vietnamien, VietSoftware International 
a été officiellement créé en 2006 avec son siège à Hanoï, au 
Vietnam.

Công ty Phần mềm Việt Quốc Tế (VSII), tiền thân là bộ phận gia công 
phần mềm công ty Phần mềm Việt, đã bắt đầu cung cấp dịch vụ gia 
công phần mềm từ những năm 2002. Sau khi tách khỏi Phần mềm Việt, 
VietSoftware International chính thức được thành lập vào năm 2006 với 
trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Le Xuan Hai 
nguyen.hoang.anh@vsi-international.com   I   Tél: +84813745668 
https://vsi-international.com/

SOCIÉTÉ DE SOLUTION LOGICIELLES 
KSE S.A
KSE SOFTWARE SOLUTIONS JSCKSE SOFTWARE SOLUTIONS JSC
Hanoi

L’équipe de KSE est composée de professionnels dévoués qui 
s’engagent à fournir à nos clients des services supérieurs de 
développement de logiciels et d’externalisation de logiciels. 
Plus important encore, nous avons les compétences et 
les connaissances nécessaires pour fournir des solutions 
opportunes, bien ciblées et abordables. Aujourd’hui, KSE 
compte plus de 30 professionnels, titulaires d’un doctorat ou 
d’un MSc dans diverses disciplines telles que l’informatique, le 
génie logiciel, la science des données, l’intelligence artificielle, les 
mathématiques, le contrôle automatisé, etc…

The KSE team is composed of dedicated professionals who are 
committed to providing superior on software development, software 
outsourcing services to our customers. More importantly we have the 
skills and knowledge necessary to deliver timely, well targeted, and 
affordable solutions. Today KSE has a staff of over 30 professionals, 
with Ph.D. and MSc in various disciplines such as Computer 
Science, Software Engineering, Data Science, Artificial Intelligent, 
Mathematics, Automated Control, etc…

Khanh Nguyen 
contact@kse-solutions.com   I   Tél: +84 963565123 
https://www.kse-solutions.com/

SING – SOCIÉTÉ D’INCUBATION 
NUMÉRIQUE DU GABON 
SING – CÔNG TY VƯỜN ƯƠM KỸ THUẬT SING – CÔNG TY VƯỜN ƯƠM KỸ THUẬT 
SỐ GABONSỐ GABON
Gabon

La SOCIÉTÉ D’INCUBATION NUMÉRIQUE DU GABON (SING) 
est une entité de services en innovation numérique basée à 
Libreville, dont l’objectif est de contribuer à la compétitivité du 
continent africain grâce à la transformation digitale.

CÔNG TY VƯỜN ƯƠM KỸ THUẬT SỐ GABON (SING) là một công 
ty dịch vụ đổi mới kỹ thuật số có trụ sở tại Libreville, có mục tiêu góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lục địa châu Phi thông qua 
chuyển đổi số.

M. Yannick EBIBIE NZE, Directeur Général 
yannick.ebibie@sing.ga   I   Tél: +241 74 87 92 17  
www.sing.ga

CONNECTING DOTS LTD
Công ty TNHH CONNECTING DOTS Công ty TNHH CONNECTING DOTS 
Rwanda

Créée en 2017, CONNECTING DOTS fournit des services de 
jumelage d’affaires entre partenaires locaux et internationaux. 
Elle propose aussi des services de développement de marché 
pour des entreprises internationales.

Được thành lập vào năm 2017, CONNECTING DOTS cung cấp 
dịch vụ kết nối thương mại giữa các đối tác trong nước và quốc 
tế. CONNECTING DOTS cũng cung cấp các dịch vụ phát triển thị 
trường cho các công ty quốc tế.

Mme Yvette KAGOYIRE 
kagoyire@connectingdots.rw   I  shabayvette@gmail.com  
http://www.connectingdots.rw/
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SOCIÉTÉ DE VG SOIN DE SANTÉ S.A
Công ty CP CHĂM SÓC SỨC KHỎE VGCông ty CP CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG
Hanoi

VG Healthcare Joint Stock Company (VG Healthcare) a été 
créée dans le but de devenir une entreprise qui fabrique 
et distribue des équipements et des services médicaux de 
nouvelle génération. Afin de fournir des produits de la plus 
haute qualité, l’ensemble de l’usine, du processus de production 
et des produits de VG Healthcare sont évalués et certifiés par 
de prestigieuses organisations nationales et étrangères : ISO 
13485 : 2016, ISO 9001:2015, Cleanroom 100K, FDA Registered.

Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe VG (VG Healthcare) được xây 
dựng với mục tiêu trở thành công ty sản xuất và phân phối vật tư, 
thiết bị và dịch vụ y tế thế hệ mới. Để cho ra đời những sản phẩm 
chất lượng cao nhất, toàn bộ nhà máy, quy trình sản xuất và sản 
phẩm của VG Healthcare được đánh giá, thẩm định và cấp chứng 
chỉ bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: ISO 13485: 2016, 
ISO 9001:2015, Phòng sạch (Cleanroom) 100K, Đăng ký FDA.

Truong Vinh Giang 
viettran@vghealthcare.vn   I   Tél: +84989050284 
www.vghealthcare.vn

LOGICIELS MEDIASTEP VIETNAM 
SARL
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE 
VIỆT NAMVIỆT NAM
Ho Chi Minh Ville

Nous nous efforçons toujours d’apporter satisfaction à nos 
clients et de devenir le principal fournisseur de services de 
commerce électronique au Vietnam ainsi qu’en Asie du Sud-
Est. Notre produit principal étant une plate-forme de gestion 
GoSELL sales manager, une solution logicielle efficace pour 
des entreprises en ligne et hors ligne, des marchés nationaux 
et marchés internationaux.

Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực với mục tiêu mang lại sự hài 
lòng cho khách hàng và phấn đấu để trở thành nhà cung cấp dịch 
vụ Thương Mại Điện Tử hàng đầu Việt Nam cũng như Đông Nam Á 
với sản phẩm chính là nền tảng quản lý bán hàng GoSELL- giải pháp 
phần mềm kinh doanh đa kênh hiệu quả dành cho doanh nghiệp từ 
Online đến Offline, từ thị trường nội địa cho đến quốc tế.

PENG MING-TEH 
huyen.thi.thu.bui@mediastep.com    I   Tél: 0373444968 
gosell.vn 

BOCASAY VIETNAM SARL
BOCASAY VIETNAM LLCBOCASAY VIETNAM LLC
Ho Chi Minh Ville

Présents dans 4 pays avec plus de 150 employés dans le 
monde, nous sommes experts dans le développement de 
solutions informatiques Agiles offshore. 
Nos services: Nous apportons de la valeur aux projets 
informatiques de nos clients en constituant des équipes 
performantes de développeurs dédiés. 
Avec une capacité d’expertise dans le développement de 
solutions informatiques Agiles, nous fournissons des solutions 
WEB et MOBILES pour tout, des grands comptes aux startups.

Operating in 4 countries with over 150 employees globally, we are 
experts in developing offshore Agile IT solutions. Our services: We 
bring value to our customers’ IT projects by setting up powerful teams 
of dedicated developers. With expert capability in developing Agile IT 
solutions, we deliver WEB and MOBILE solutions for anything from 
large accounts to startups.

Goumet Julien Nicolas Philippe 
jgoumet@bocasay.com   I   Tél: 0338369691 
https://www.bocasay.com/

GROUPE D’ÉDUCATION FUTURE SARL
FUTURE EDUCATION GROUP CO., LTDFUTURE EDUCATION GROUP CO., LTD
Ho Chi Minh ville

Cette société propose un système d’apprentissage en ligne et 
en direct spécialisé pour les jeunes apprenants de 5 à 18 ans. 
Nous travaillons avec nos étudiants pour inclure leurs passions 
et leurs intérêts au centre de leur expérience d’apprentissage. 
Nous croyons en un apprentissage personnalisé et centré 
sur l’objectif que cette formation soit réalisée par et pour les 
étudiants. 

FUTURE EDUCATION GROUP ( FEG), an online to offline learning 
system specializing for young learners from 5-18 years old, we work 
with our students to include their passions and interests at the center 
of their learning experience. We believe in personalized and goal-
centric learning – FOR AND BY THE STUDENT.

PHAM NGOC LONG (M. DAVID PHAM) 
info@lagroup.edu.vn   I   Tél: +84915014120 
www.lagroup.edu.vn

SOCIÉTÉ DE SOLUTION 
TECHNOLOGIQUE AINKA S.A
CÔNG TY GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AINKACÔNG TY GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ AINKA
Ho Chi Minh Ville

AINKA développe l’application eDetailing sur appareil mobile 
pour des sociétés pharmaceutiques telles que Novartis, MSD, 
Merck Serono... AINKA est partenaire certifié de Veeva et OCE.

AINKA is developing the application eDetailing on mobile device for 
pharmaceutical company such as Novartis, MSD, Merck Serono... 
AINKA is certified partner of Veeva and OCE

Do Minh Duc 
linda.dmd@ainkamedia.com   I   Tél: +84 989199005 
ainkamedia.com

SOCIÉTÉ DE TECHNOLOGIE ET 
D’INDUSTRIE PSC S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ 
CÔNG NGHIỆP PSCCÔNG NGHIỆP PSC
Hanoi

PSC TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY 
a été créée en 2016, dans le but de conquérir la science et la 
technologie dans l’industrie mécanique pour apporter aux clients 
des produits et services prestigieux et de haute qualité.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC được 
thành lập năm 2016, với mục tiêu chinh phục khoa học công nghệ 
trong ngành cơ khí để mang tới cho khách hàng những sản phẩm, 
dịch vụ chất lượng cao và uy tín hàng đầu.

Vũ Văn Hạnh 
info@psctech.com.vn   I   Tél: +84971246274 
https://psctech.com.vn/

SCHOOLAB
Ho Chi Minh Ville

SCHOOLAB est un studio d’innovation global qui forme, 
conseille et accompagne ses clients et partenaires vers 
une innovation responsable en activant les qualités 
entrepreneuriales et collaboratives des personnes. La mission 
de Schoolab est de permettre les connexions et la collaboration 
entre les différentes parties prenantes et de favoriser le 
développement des connaissances par le biais d’expériences 
réelles dans le but de doter les jeunes leaders, entrepreneurs et 
managers des outils nécessaires pour créer une société et une 
économie plus inclusives, responsables et durables. 

SCHOOLAB is a global Innovation Studio that trains, advises and 
accompanies its clients and partners towards responsible innovation 
by activating the entrepreneurial and collaborative qualities of people. 
Schoolab’s mission is to enable connections & collaboration between 
different stakeholders and foster knowledge development through real 
life experiences with the goal to equip young leaders, entrepreneurs 
and managers with the tools to create a more inclusive, responsible 
and sustainable society & economy.

Quentin Frécon 
quentin.frecon@theschoolab.com   I   Tél: 0909370565 
theschoolab.com
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ENTREPRISES 
INTERNATIONALES

ERGET GROUPE
TẬP ĐOÀN ERGETTẬP ĐOÀN ERGET
 Paris / Bruxelles

Le GROUPE ERGET est spécialiste de l’expertise en 
responsabilité civile (exploitation, professionnelle, produits), en 
risques techniques et en risques de construction à destination 
des entreprises, le groupe a aussi développé de fortes 
compétences sur les marchés de l’expertise en marine, cargo, 
aviation, énergie et corporel.

Tập đoàn ERGET chuyên về thẩmđịnh trách nhiệm dân sự (vận hành, 
nghiệp vụ, sản phẩm), rủi ro kỹ thuật và rủi ro xây dựng cho các công 
ty, tập đoàn cũng có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực thẩm định 
hàng hải, cargo, hàng không, năng lượng và thân thể.

M. Long TRANG, conseiller général près du directoire 
thl@ccibv.org   I   Tél: +84903708816 
www.erget-group.com

MINISTÈRE DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES
Bộ Ngoại giaoBộ Ngoại giao
Cameroun 

Le Ministère est en charge des relations extérieures du 
Cameroun.

Bộ ngoại giao Cameroun

Dr. Christian Edmond Bepi POUT, Ministre Plénipotentiaire, 
Directeur des Relations avec l’OIF 
cebpout@gmail.com   I   Tél: +237677692137 
https://www.diplocam.cm/index.php/fr/

BANCOBU
Burundi

BANCOBU est une banque commerciale établie au Burundi, 
créée en 1960. 

BANCOBU là một ngân hàng thương mại có trụ sở tại Burundi, được 
thành lập vào năm 1960.

M. Sylvère BANKIMBAGA, Administrateur – DG adjoint  
sbankimbaga@bancobu.com   I   Tél: +257 79 324 404 
https://www.bancobu.com/

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NGÂN HÀNG QUỐC GIA CANADANGÂN HÀNG QUỐC GIA CANADA
Canada

BANQUE NATIONALE DU CANADA est un groupe bancaire qui 
propose des services financiers à une clientèle de particuliers 
et d’entreprises, dans son marché national, ainsi que des 
services spécialisés à l’échelle internationale.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA CANADA là một tập đoàn ngân hàng cung 
cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp 
trên thị trường trong nước cũng như các dịch vụ tài chính trên phạm 
vi quốc tế.

M. Dominic JACQUES, Vice-président délégué 
Développement international 
dominic.jacques@bnc.ca   I   Cell.: 1 514 207-9858 
https://www.bnc.ca/

CLUB DES DIRIGEANTS 
DE BANQUES D’AFRIQUE
CÂU LẠC BỘ CÁC LÃNH ĐẠO NGÂN CÂU LẠC BỘ CÁC LÃNH ĐẠO NGÂN 
HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÂU HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÂU 
PHIPHI
Côte d’Ivoire 

Le CLUB DES DIRIGEANTS DE BANQUES ET 
D’ETABLISSEMENTS DE CREDIT D’AFRIQUE est un espace de 
rencontres et d’échanges pour cadres du secteur bancaire et 
financier.

CÂU LẠC BỘ CÁC LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÍN 
DỤNG CHÂU PHI là không gian gặp gỡ, giao lưu của các cán bộ 
điều hành lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Mme Angèle BONANE, Secrétaire exécutif 
angelebonane@gmail.com 
http://www.club-banque.net/

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE COTE D’IVOIRE
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHIỆP BỜ BIỂN NGÀNGHIỆP BỜ BIỂN NGÀ
Côte d’Ivoire 

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE de Côte 
d’Ivoire est un organisme chargé de représenter les intérêts 
des entreprises commerciales, industrielles et de service, 
d’assurer la formation des entrepreneurs et d’apporter un 
appui aux entreprises.

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP của Bờ Biển Ngà là một 
tổ chức chịu đại diện cho lợi ích của các công ty thương mại, công 
nghiệp và dịch vụ, tổ chức đào tạo các doanh nhân và hỗ trợ cho các 
công ty.

M.Fama TOURE, Président 
https://cci-ci.com/

MOSRACKS
Canada / Quebec

MOSRACK est une société qui produit des supports divers pour 
véhicules et articles de sport. Elle s’est notamment spécialisée 
dans les supports pour bicyclettes.

MOSRACK là một công ty sản xuất các loại giá đỡ cho xe cộ và đồ 
dùng thể thao. Công ty đặc biệt chuyên về giá để xe đạp.

M. Joey HÉBERT, Fondateur et Directeur 
joey.hebert@mosracks.com   I   Tél: 1-877-980-6258 
www.mosracks.com

OHADA / COUR COMMUNE DE JUSTICE 
ET D’ARBITRAGE 
Côte d’Ivoire  

L’OHADA a été constituée en 1998. Cette association de 17 Etats 
a pour but une harmonisation du droit des affaires en Afrique 
afin de garantir, au niveau des Etats membres, une sécurité 
juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises 
et ainsi propulser le développement économique et créer un 
marché intégré en Afrique.

Hiệp hội OHADA được thành lập năm 1998. Hiệp hội gồm 17 quốc gia 
này nhằm mục đích tạo ra sự hài hòa về luật kinh doanh ở Châu Phi để 
đảm bảo, ở cấp độ các quốc gia thành viên, sự an toàn về pháp lý và 
tư pháp cho các nhà đầu tư và công ty, qua đó thúc đẩy phát triển kinh 
tế và tạo ra một thị trường thống nhất ở châu Phi.

M. Narcisse AKA, Secrétaire Général 
aknarcis.ccja@ohada.org   I   Tél: +225 27 20 30 33 97 
https://www.ohada.com/
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CABINET COMPIN-NYEMB
CÔNG TY LUẬT COMPIN-NYEMBCÔNG TY LUẬT COMPIN-NYEMB
France 
CABINET COMPIN-NYEMB est un cabinet d’affaires composé de 
spécialistes en droit des affaires, droit social, de spécialistes du 
big data, data science, de traducteurs et d’un médecin du sport.

CABINET COMPIN-NYEMB là một công ty luật kinh doanh bao gồm 
các chuyên gia về luật kinh doanh, luật công ty, chuyên gia dữ liệu lớn, 
khoa học dữ liệu, dịch giả và một bác sĩ thể thao.

Mme Marguérite WANDA  
marguerite.compin@gmail.com   I   Tél: 06 21 06 83 36 
https://compin-nyemb.com/

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES
BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO 
Gabon 

Le Ministère est en charge des relations extérieures du Gabon.

Bộ Ngoại giao Gabon

Amb. MATONDZI GOUMA 
Mme Léonie Patricia SADAMKA BAYOUKI 
M. MAGOUALAMANGOYE Maximin 
Amb. AKUE Théophile   
akuetheophile165@gmail.com   I   bayoukipatricia@gmail.com 
Tél: +241 74 76 85 88 
http://www.affaires-etrangeres.gouv.ga/

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
BỘ NÔNG NGHIỆPBỘ NÔNG NGHIỆP
Gabon
Le Ministère est en charge de l’agriculture, de l’élevage,  
de la pêche et de l’alimentation au Gabon. 

Bộ nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản và thực phẩm Gabon

M. Biendi MAGANDA MOUSSAYOU, Ministre 
M. Parfait Wilfried DOUKAGA KASSA, Conseiller diplomatique 
M.OUSSOU Max   I   M. Ayis-Hector NDZEDI 
louandjembe@gmail.com   I   Tél: +24166700179 
http://www.agriculture.gouv.ga/

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET INDUSTRIE DU GABON
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP 
GABONGABON
Gabon
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GABON est un 
organe gouvernemental dont le but est d’être un levier majeur 
de la croissance économique et sociale du Gabon. 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP GABON là cơ quan chính 
phủ có mục tiêu trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế 
và xã hội ở Gabon.

Mme Danielle Cibelle BIWAOU 
adgccaimag@gmail.com   I   Tél: +24162438565 
http://www.cci-gabon.com/

MINISTÈRE DU COMMERCE
BỘ THƯƠNG MẠIBỘ THƯƠNG MẠI
Gabon

Le Ministère est en charge du commerce, des petites et 
moyennes entreprises, et de l’industrie au Gabon.

Bộ thương mại, công nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Gabon

Tél: +241 66249903

M. Hugues Judicaël MBADINGA MADIYA, Ministre

M. Barthélémy LEBOUSSI, Conseiller diplomatique

M. Jean François YANDA, Directeur général du Commerce 
jeanfyanda@gmail.com

M. LEYINDA KOKA NDOMBA, Conseiller chargé des 
Questions commerciales

Mme Rachel NKIMEYE 
rachelnkiyeme@gmail.com   I   Tél: +24166041619

M. Yannick MEYOME NDONG

Mme Elvire KOMA YEMBA, chef de service Relations  
Éco. et Com. 
elvirekomba@gmail.com   I   Tél: +24104771447 
http://www.commerce.gouv.ga/

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION 
DES INVESTISSEMENTS
CƠ QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA CƠ QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA 
(ANPI)(ANPI)
Gabon
L’AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
est placée sous la tutelle du Ministère chargé du 
Développement Durable, de l’Économie, de la Promotion des 
Investissements et de la Prospective. L’ANPI impulse et assure 
le suivi des réformes visant à améliorer le cadre des affaires 
au Gabon.

CƠ QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA (ANPI) chịu sự giám sát 
của Bộ Phát triển Bền vững, Kinh tế, Xúc tiến Đầu tư và Triển vọng. 
ANPI thúc đẩy và giám sát các cải cách nhằm cải thiện môi trường 
kinh doanh ở Gabon.

M.Steeves Toussaint TSOUNGHAT, Directeur Général 
M. Moamed BOUSSOUGOU, Directeur Adjoint  
contact@investingabon.ga   I   Tél:+241 74 58 25 25 
https://www.investingabon.ga

AGENCE DE PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS EN MAURITANIE 
CƠ QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CƠ QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI 
MAURITANIA (APIM)MAURITANIA (APIM)
Mauritanie

L’APIM est l’entité gouvernementale en charge de la promotion 
des investissements en Mauritanie.

APIM là cơ quan chính phủ phụ trách xúc tiến đầu tư ở Mauritania.

Mme Aissata LAM, Directrice Générale 
M. El Mehdi MOULAYE   
dgpsp2017@gmail.com   I   Tél : 00 (222) 45241754 
http://www.investinmauritania.gov.mr/

CIPMEN
Niger

Le CENTRE INCUBATEUR DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES AU NIGER (CIPMEN) est un partenariat public-
privé à but non lucratif ayant pour mission d’accompagner le 
développement et la croissance de PME nigériennes. 

TRUNG TÂM VƯỜN ƯƠM DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA 
VÀ NHỎ TẠI NIGERIA (CIPMEN) là một tổ chức hợp tác công tư phi 
lợi nhuận có sứ mệnh hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của các 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nigeria.

M. Rouffahi KOABO, Directeur Général  
rouffahi.koabo@cipmen.org   I   Tél: +227 91291314

FÉDÉRATION DES CHAMBRES 
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
D’AFRIQUE DE L’OUEST 
LIÊN HIỆP CÁC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN HIỆP CÁC PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHIỆP TÂY PHICÔNG NGHIỆP TÂY PHI
Nigeria

Créée en 1976, la FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE  
COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’AFRIQUE DE L’OUEST  
est une organisation qui agit comme plate-forme  
consultative pour fournir des points de vue et des  
propositions du secteur privé sur toutes les actions et  
décisions de la CEDEAO pour contribuer à l’intégration 
économique régionale.

Được thành lập vào năm 1976, LIÊN HIỆP CÁC PHÒNG THƯƠNG 
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TÂY PHI là một tổ chức hoạt động như một 
diễn đàn tư vấn để giới thiệu các quan điểm và đề xuất của khu vực tư 
nhân về tất cả các hoạt động và quyết định của Cộng đồng kinh tế Tây 
Phi nhằm góp phần vào hội nhập kinh tế khu vực.

M. Aminou AKADIRI, Sécretaire executif

M. Kamilou AROUNA, Vice-Président CCI Bénin 
arouna.kamilou@ccib.bj   I   Tél: +229 97585864

M.Casimir MIGAN

M.Raymond ADJAKPA ABILE 
https://fewacci.com/ 
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AFRICAN TRANSPORT SYSTEMS (ATS)
République Démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN TRANSPORT SYSTEMS est une société spécialisée 
dans les services d’assistance aéroportuaire. 

AFRICAN TRANSPORT SYSTEMS là một công ty chuyên về các dịch 
vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng không, sân bay.

M. Jean MAKAMBO   I   M.Michel TSHEFU 
jeanmak2003@gmail.com   I   Tél : +243 (0) 81 02 43 542 
https://www.cipmen.org/

GUICHET UNIQUE DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE 
CƠ QUAN MỘT CỬA THÀNH LẬP CƠ QUAN MỘT CỬA THÀNH LẬP 
DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP
République Démocratique du Congo (RDC)

Le GUICHET UNIQUE DE CRÉATION D’ENTREPRISE est un 
centre spécialisé dans l’accomplissement des formalités de 
création d’entreprises pour personnes morales et physiques 
en RDC. 

CƠ QUAN MỘT CỬA THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP là một trung 
tâm chuyên hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho các 
pháp nhân và thể nhân tại Cộng hòa Dân chủ Công-gô.

Mme Kisolokele MVETE 
ekisolokele2@yahoo.fr   I   Tél: +243993801271 
https://guichetunique.cd/

RWANDA DEVELOPMENT BOARD
BAN PHÁT TRIỂN RWANDABAN PHÁT TRIỂN RWANDA
Rwanda

Le RWANDA DEVELOPMENT BOARD est une agence 
gouvernementale créée en 2009 dont la mission est de 
coordonner, stimuler et promouvoir le développement 
économique du Rwanda. 

BAN PHÁT TRIỂN RWANDA là một cơ quan chính phủ được thành 
lập vào năm 2009 với nhiệm vụ điều phối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế của Rwanda.

M. Adelin KAJANGWE 
adelin.kajangwe@rdb.rw   I   Tél: (+250) 727775170 
https://rdb.rw/

African Institute for Mathematical 
Sciences (AIMS) 
HIỆP HỘI CÁC VIỆN KHOA HỌC VÀ HIỆP HỘI CÁC VIỆN KHOA HỌC VÀ 
TOÁN HỌC CHÂU PHI (AIMS)TOÁN HỌC CHÂU PHI (AIMS)
Rwanda

Créé en 2003, l’AFRICAN INSTITUTE FOR MATHEMATICAL 
SCIENCES (AIMS) est un réseau d’instituts dont le but est de 
promouvoir la science et les mathématiques en Afrique. Il a 
pour vocation de recruter et de former étudiants et enseignants 
pour l’Afrique. 

Được thành lập vào năm 2003, HIỆP HỘI CÁC VIỆN KHOA HỌC VÀ 
TOÁN HỌC CHÂU PHI (AIMS) là một mạng lưới các viện có mục tiêu 
thúc đẩy khoa học và toán học ở Châu Phi. Nhiệm vụ của Hiệp hội là 
tuyển dụng và đào tạo sinh viên và giáo viên cho Châu Phi.

Mme Lydie HAKIZIMANA 
hakizimana@nexteinstein.org 
Liens web : https://aims.ac.rw/

UNCTAD - CNUCED
Suisse

LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR LE COMMERCE ET 
LE DEVELOPPEMENT est un organe onusien qui vise à intégrer 
les pays en développement dans l’économie mondiale afin de 
favoriser leur essor. 

HỘI NGHỊ LIÊN HỢP QUỐC VỀ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 
(UNCTAD) là một cơ quan của Liên hợp quốc nhằm mục đích hỗ trợ 
các nước đang phát triển hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và nhằm 
thúc đẩy sự phát triển của các nước này.

Mme Isabelle DURANT, Secrétaire générale adjointe 
unctadinfo@unctad.org   I   Tél: +41 22 917 58 09 
https://unctad.org 

CENTRE DU COMMERCE 
INTERNATIONAL (ITC)
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ITC)TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ITC)
Suisse

Agence conjointe de l’ONU et de l’OMC, le CENTRE DU 
COMMERCE INTERNATIONAL (CCI) a pour objectif d’aider 
les pays en développement et en transition à parvenir au 
développement humain durable grâce aux exportations.

Là cơ quan hỗn hợp LHQ và WTO, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ (ITC) nhằm giúp các nước đang phát triển và chuyển đổi đạt 
được sự phát triển con người bền vững thông qua xuất khẩu.

M. Mory DIAWARA 
mdiawara@intracen.org   I   Tél: + 41 778155723 
https://www.intracen.org/

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE GENÈVE (CCIG)
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP 
GENEVA (CCIG)GENEVA (CCIG)
Suisse

Association de droit privé, la CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE GENEVE (CCIG) a pour objectif d’assurer une 
économie forte, permettant aux acteurs qui constituent le tissu 
économique local d’exercer leur activité de manière pérenne.

Một hiệp hội theo luật tư, PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP 
GENEVA (CCIG) nhằm đảm bảo một nền kinh tế vững mạnh, giúp các 
tác nhân tạo nên nền kinh tế địa phương thực hiện hoạt động của họ 
một cách bền vững.

M. Vincent SUBILIA, Directeur 
v.subilia@ccig.ch   I   Tél : + 41 (0) 22 819 91 19 
www.ccig.ch 

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE
Suisse

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE est un organisme 
de soutien et de promotion des PME suisses dans leur 
développement à l’international et d’aide aux entreprises 
étrangères innovantes à s’établir en Suisse. 

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE là một tổ chức hỗ trợ và thúc 
đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thụy Sĩ trong quá trình phát 
triển ra quốc tế của họ và giúp các công ty đổi mới sáng tạo nước 
ngoài vào hoạt động tại Thụy Sĩ.

M. Sylvain JACCARD, Directeur  
sjaccard@s-ge.com   I   Mobile: +41 79 440 67 26 
www.s-ge.com

BANQUE D’INVESTISSEMENT 
ET DEVELOPPEMENT CEDEAO 
Ngân hàng đầu tư và phát triển CEDEAONgân hàng đầu tư và phát triển CEDEAO
Togo
La BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT CEDEAO 
a pour mission de soutenir les États membres à relever les défis 
infrastructurels, sociaux et institutionnels dans la sous-région de 
la CEDEAO, en finançant des projets à travers ses guichets du 
secteur privé et du secteur public.

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOWAS (Cộng đồng kinh 
tế Tây Phi) có nhiệm vụ hỗ trợ các Quốc gia thành viên giải quyết 
các thách thức về cơ sở hạ tầng, xã hội và thể chế trong tiểu vùng 
ECOWAS, bằng cách tài trợ cho các dự án thông qua các văn phòng 
thuộc khu vực tư nhân và khu vực công.

M. Madouba DIAGNE, Vice-président   
bidc@bidc-ebid.org   I   Tél: + 228-22 21 68 64 
https://www.bidc-ebid.org/fr
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ENTREPRISES 
VIETNAMIENNES

SOCIÉTÉ DE COMMERCE ET SERVICE 
D’IMPORT-EXPORT DANG PHONG SARL 
(DAPHONIMEX SARL)
CÔNG TY TNHH TM DV XNK ĐĂNG CÔNG TY TNHH TM DV XNK ĐĂNG 
PHONG (DAPHONIMEX CO.,LTD;)PHONG (DAPHONIMEX CO.,LTD;)
Daklak 

L’entreprise fabrique, conçoit, traite, fournit des solutions et 
vend des pompes électriques submersibles, des réservoirs 
d’eau en acier inoxydable, des systèmes d’énergie solaire, des 
serres assemblées et des incinérateurs de déchets. Au cours 
des 30 dernières années, l’entreprise a développé plus de 10 
000 mètres carrés d’usines, 500 produits, 300 machines et 
équipements modernes et emploie plus de 200 employés.

Doanh nghiệp sản xuất, thiết kế gia công cơ khí, tư vấn giải pháp và 
bán thương mại bơm điện thả chìm, bồn nước inox, hệ thống năng 
lượng mặt trời, nhà kính lắp ghép, hệ thống lò đốt rác. Trải qua hơn 30 
năm, doanh nghiệp phát triển hơn 10.000m2 nhà xưởng, 500 đầu sản 
phẩm, 300 đầu máy móc thiết bị hiện đại, hơn 200 cán bộ công nhân 
viên công ty.

Nguyen Dang Phong 
ntnanh17411@gmail.com   I   Tél: 0916975879 
Daphovina.com

SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE DE AN 
VAN PHUC
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN VẠN PHÚCCÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN VẠN PHÚC
Dong Nai

AN VAN PHUC opère dans le domaine de l’ingénierie mécanique, 
de la fabrication de machines et d’équipements tels que des 
bâtiments en acier, des convoyeurs, des bandes transporteuses, 
des convoyeurs à vis, des broyeurs à bois, des systèmes 
d’extraction de poussière, des réservoirs, des tuyaux...

An Vạn Phúc hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất các máy móc 
và thiết bị như: nhà thép, băng tải, băng chuyền, vít tải, máy băm gỗ, 
hệ thống hút bụi, bồn bể chứa, đường ống....

Bui Manh Thang 
anvanphuc2000@gmail.com   I   Tél: +84908473640 
www.anvanphuc.com

CABINET D’AVOCATS HIEP & 
ASSOCIATES (HALF)
HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM (HALF)HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM (HALF)
Hanoi

HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM (HALF) est l’un des cabinets 
d’avocats professionnels fournissant des services juridiques liés 
à l’investissement ; Commerce international; entreprise; Fusions 
et acquisitions (M&A); Banque et Finance; immobiliers; règlement 
des différends ; etc. HALF a été fondé au début de 2006 par le Dr. 
Avocat: Hiep Van Ngo qui avait près de vingt ans d’expérience dans 
l’apprentissage, l’enseignement et le travail dans les domaines 
ci-dessus. 

HIEP & ASSOCIATES LAW FIRM (HALF) is one of the professional 
law firms providing legal services relating to investment; international 
commerce; corporate; Mergers & Acquisitions (M&A); banking & 
finance; real estates; dispute resolution; etc. HALF was founded in 
the early of 2006 by Dr. Lawyer: Hiep Van Ngo who had nearly twenty 
years of experience in learning, teaching and working in the above 
fields at the date of HALF establishment.

Hiep Van Ngo 
hiepvng@fpt.vn   I   Tél: +84 912 426 605 
www.hieplawfirm.com & www.hieplawfirm.com.vn

DVL SARL 
CÔNG TY TNHH DVLCÔNG TY TNHH DVL
Hai Phong

Créée en 2021, DVL se spécialise dans le développement de 
services logistiques et de transitaires pour les lignes Europe/
Amérique.

DVL được thành lập từ năm 2021chuyên tập trung phát triển dịch vụ 
logistics & freightforwarder tuyến châu âu / châu mỹ

Pham Thi Thuy Van 
phanhaidang1992mca@gmail.com   I   Tél: 0934274981 
https://www.linkedin.com/in/neil-phan-0a8371186/

SOCIÉTÉ DE PÉTROCHIMIQUE ET DE 
FIBRES VIETNAM S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ SƠ XỢI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ SƠ XỢI 
VIỆT NAMVIỆT NAM
Hai Phong
Vietnam Petrochemicals and Fibers Joint Stock Company 
(VNPOLY) est une société spécialisée dans la production de 
fibres courtes de polyester (PSF), de fil élastique DTY comme 
principale matière première pour les unités textiles et les 
filatures de l’industrie textile. L’usine de VNPOLY utilise une 
technologie brevetée par Uhde Inventa Fischer (Suisse). Les 
produits en fibre de VNPOLY sont exportés vers de nombreux 
pays à travers le monde, y compris des marchés exigeants tels 
que les États-Unis, le Japon, ou encore la Corée du Sud.

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) là công ty 
chuyên sản xuất xơ ngắn Polyester (PSF), sợi dún DTY làm nguyên 
liệu chính cho các đơn vị dệt vải, các nhà máy kéo sợi trong ngành 
dệt may... Nhà máy sản xuất của VNPOLY sử dụng công nghệ bản 
quyền của hãng Uhde Inventa Fischer (Thụy Sỹ). Sản phẩm xơ sợi của 
VNPOLY đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có 
các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Trần Huy Thư 
contact@vnpoly.vn; huept@vnpoly.vn   I   Tél: 0225 3 614 615 
vnpoly.vn

BANQUE COMMERCIALE DE TIEN 
PHONG S.A (TPBANK)
NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 
TPBANKTPBANK
Hanoi

Cette société permet de: 
- Emprunter grâce aux dossiers d’assurance-vie
- Emprunter sur les factures de services publics
- Emprunter via l’ancien contrat
- Des Prêts via salaire + assurance maladie

Tín chấp tiêu dùng  
- Vay vốn qua hồ sơ bảo hiểm nhân thọ  
- Vay qua hoá đơn tiện ích  
- Vay qua hợp đồng cũ  
- Vay qua lương + bảo hiểm y tế 

Quang Thi Thu Huong 
Huonghuong24101995@gmail.com   I   Tél: +84 969768530
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SOCIÉTÉ DE COMMERCE ET DE 
SERVICE ECOBUY
ECOBUY BUSINESS & SERVICE CO., LTD.ECOBUY BUSINESS & SERVICE CO., LTD.
Hanoi 

La société ECOBUY opère dans le domaine du Conseil - M&A - 
Immobilier industriel. 
- Investissement dans toutes les régions du Vietnam.
-  Achat / Vente / Location d’une entreprise, usine, entrepôt, 

terrain... en Parc Industriel & Cluster, y compris EPE
-  Appui à l’introduction du partenaire dans : Conception - Gestion - 

Construction - M&E - Rénovation - 2e travail pour la production...

We are Ecobuy - working in Consulting – M&A - Industrial real estate 
field. Call us if you want to: 
-  Invest in all region of Vietnam.
-  Buy / Sales / Rent a company, factory, warehouse, land...in Industrial 

Park & Cluster, include EPE
-  Support to introduce partner in: Design - Management - Construction 

- M&E - Renovation - 2nd work for production...

Tran Quang Hoi 
info@ecobuy.com.vn   I   Tél: +84986682030 
www.ecobuy.com.vn

JONES LANG LASALLE VIETNAM SARL
CÔNG TY TNHH JONES LANG LASALLE CÔNG TY TNHH JONES LANG LASALLE 
VIỆT NAMVIỆT NAM
Hanoi

JLL (nom coté à la bourse américaine : JLL) est une société leader 
spécialisée dans la fourniture de services professionnels d’investissement 
et de gestion immobilière. JLL est fière d’être l’une des entreprises 
répertoriée au sein du «Fortune 500» avec un chiffre d’affaires annuel de 
19,4 milliards de dollars, des opérations dans plus de 80 pays et plus de 
98 000 employés dans le monde au 31 décembre 2015. 2021. JLL est 
le nom et la marque déposée de la multinationale société Jones Lang 
LaSalle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jll.com

JLL (tên niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ: JLL) là tập đoàn hàng đầu 
chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản chuyên 
nghiệp. JLL tự hào là một trong những công ty nằm trong top 500 Fortune 
với doanh thu hàng năm đạt 19,4 tỷ USD, hoạt động tại hơn 80 quốc gia và 
hơn 98.000 nhân viên trên toàn cầu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
JLL là tên và thương hiệu đã đăng ký của tập đoàn đa quốc gia Jones Lang 
LaSalle. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.jll.com

Paul Fisher 
hongvan.nguyen@ap.jll.com   I   Tél: +84 982535786 
www.joneslanglasalle.com.vn

OZLAND MARKETING SARL
CÔNG TY TNHH OZLAND MARKETINGCÔNG TY TNHH OZLAND MARKETING
Hanoi

Ozland Marketing est fière d’apporter une solution marketing 
dans le domaine des produits agricoles et alimentaires 
et des boissons, avec un modèle de marque complet et 
révolutionnaire. Nous sommes une équipe d’experts qualifiés 
dans le domaine du marketing, spécialisés dans les domaines 
de l’agriculture, de l’art, ou encore de la transformation 
numérique afin d’apporter des solutions marketing innovantes 
et durables.

Ozland Marketing tự hào mang tới giải pháp marketing tổng thể cho 
lĩnh vực nông sản và thực phẩm, đồ uống với mô hình thương hiệu 
toàn diện & đột phá. Tập hợp đội ngũ chuyên gia thiện chiến trong 
lĩnh vực marketing cùng sự tham vấn nhiều chuyên gia trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nghệ thuật, chuyển đổi số,… nhằm mang lại giải pháp 
marketing đột phá & bền vững.

Nguyen Thi Van Anh 
vananh@ozland.vn   I   Tél: 0975189396 
http://ozland.vn/

SOCIÉTÉ DE TOURISME TRAVELOGY 
VIETNAM
CÔNG TY DU LỊCH TRAVELOGY VIỆT CÔNG TY DU LỊCH TRAVELOGY VIỆT 
NAMNAM
Hanoi

TRAVELOY Vietnam est une agence de voyage fournissant des 
services de voyage haut de gamme au Vietnam. Au fil des ans, la 
société s’est concentrée sur la construction et le développement 
de la seule et unique marque au Vietnam «Art of Travel».

Travelogy Việt Nam tự hào là đơn vị lữ hành cung cấp dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam. Trong những năm qua, công ty đã 
tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu duy nhất và duy nhất tại 
Việt Nam “Art of Travel”.

Vu Van Tuyen 
tuyen@travelogyvietnam.com   I   Tél: +84243 6830835 
www.travelogyvietnam.com
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SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT DU  
PARC INDUSTRIEL VINHOMES S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG 
NGHIỆP VINHOMESNGHIỆP VINHOMES
Hanoi

Le plan d’affaires de l’immobilier industriel a été annoncé 
par le président du conseil d’administration de Vingroup, M. 
Pham Nhat Vuong, lors de l’assemblée générale annuelle 
des actionnaires de 2020. Le chef du groupe a déclaré : 
«Actuellement, l’immobilier industriel est un segment auxiliaire, 
mais à l’avenir, ce sera le segment principal de Vinhomes, 
apportant un flux de trésorerie régulier à l’entreprise.» Vinhomes, 
la société en charge de l’immobilier chez Vingroup, dépensera 
environ 10 000 milliards de VND dans l’immobilier industriel 
en deux ans environ, a déclaré Nguyen Dieu Linh, président 
du conseil d’administration de Vinhomes. Vinhomes gère et 
exploite un parc industriel de 335 hectares à Hai Phong, où se 
trouve l’usine automobile VinFast. VinFast, dont la capacité de 
production est en constante amélioration, se constitue autour 
d’une chaîne d’usines de composants, principal locataire du 
parc industriel actuel. Avec l’inauguration et la mise en service 
de l’usine automobile VinFast, Vingroup a transformé le terrain 
côtier vacant ici en un parc industriel moderne et riche. Lancé le 
même jour que le pont Tan Vu - Lach Huyen - le plus long pont 
traversant la mer au Vietnam, VinFast est l’un des points forts 
pour attirer les investissements de la ville de Hai Phong. VinFast 
Industrial Park a rapidement acquis des avantages significatifs 
en matière de logistique lorsque le trafic a été connecté aux 
deux côtes.

Kế hoạch mảng kinh doanh BĐS Công nghiệp đã được chủ tịch 
HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng công bố tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2020. Người đứng đầu tập đoàn 
cho biết: “Hiện bất động sản công nghiệp là mảng bổ trợ nhưng 
trong tương lai sẽ là mảng chính của Vinhomes, mang lại dòng tiền 
thường xuyên cho công ty”. Vinhomes, công ty phụ trách mảng bất 
động sản tại Vingroup sẽ chi khoảng 10.000 tỉ đồng cho bất động 
sản công nghiệp trong khoảng hai năm, bà Nguyễn Diệu Linh, chủ 
tịch HĐQT Vinhomes cho biết. Vinhomes đang quản lý vận hành khu 
công nghiệp 335 héc-ta tại Hải Phòng, nơi đặt nhà máy sản xuất ô tô 
VinFast. VinFast với năng lực sản xuất đang được nâng cao không 
ngừng, đang hình thành xung quanh một chuỗi các nhà máy sản xuất 
linh kiện, khách thuê chính của khu công nghiệp hiện tại. Với việc 
khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất ô tô VinFast, 
Tập đoàn Vingroup đã biến khu đất trống ven biển tại đây thành một 
khu công nghiệp hiện đại, trù phú. Khởi công cùng ngày với cầu Tân 
Vũ – Lạch Huyện - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, VinFast là một 
trong những điểm sáng thu hút đầu tư của thành phố Hải Phòng. Khu 
công nghiệp VinFast nhanh chóng có được những lợi thế đáng kể về 
logistics khi giao thông được nối liền hai bên bờ biển.

Mai Huong Noi 
v.nampv20@vinhomes.vn   I   Tél: +84906096060 
www.vinhomes.vn

SUCCURSALE DE LA COMPAGNIE DE 
LIVRAISON PGS VIETNAM SARL
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN 
PGS VIỆT NAMPGS VIỆT NAM
Hanoï

PGS est une multinationale originaire d’Italie avec plus de 200 
ans d’expérience sur le marché de la logistique. La succursale 
de Hanoï a été créée en 2014.

PGS là 1 tập đoàn Đa quốc gia xuất xứ từ Ý đã có kinh nghiệm hơn 
200 năm trong thị trường logistics. Chi nhánh Hà Nội được thành lập 
từ năm 2014. 

Pham Thi Kim Hue 
viet-han-neil@parisigs.com   I   Tél: 0934274981 
https://pgs-log.com/

SOCIÉTÉ PAR ACTION DE COMMERCE 
ET FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS TDH VIETNAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TDH VIỆT NAMTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TDH VIỆT NAM
Hanoi

Société spécialisée dans la conception et fabrication des fours 
industriels (fours de fusion, fours de recuit des métaux, fours de 
traitement thermique...) ainsi que le traitement mécanique, la 
production et la fabrication de structures mécaniques.

thiết kế chế tạo lò công nghiệp ( lò nấu, ủ kim loại. Lò xử lý nhiệt....). 
Gia công cơ khí, sản xuất chế tạo kết cấu cơ khí.

Nguyen Duy Hoang 
tech01@tdhvietnam.com   I   Tél: 0913383685 
https://thietbilocongnghiep.com/
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US MASTERBATCH S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN US MASTERBATCHCÔNG TY CỔ PHẦN US MASTERBATCH
Hanoi

US MASTERBATCH S.A est une entreprise ayant connu le 
plus fort taux de croissance dans l’industrie de la fabrication 
additive plastique. Le plastique est un produit qui joue un rôle 
extrêmement important dans la vie moderne. Cependant, le 
cadre de vie des personnes et des créatures est gravement 
pollué. Le produit de notre société est fait d’un matériau 
capable de remplacer 2 à 40 % du plastique vierge, 
rendant ainsi les produits en plastique plus respectueux de 
l’environnement.

US MASTERBATCH là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng mạnh 
nhất trong ngành sản xuất phụ gia nhựa- Masterbatch tại Việt Nam. 
Nhựa là một sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời 
sống hiện đại. Tuy nhiên, môi trường sống của con người và sinh vật 
đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sản phẩm của công ty chúng tôi là 
một nguyên liệu có khả năng thay thế 2-40% nhựa nguyên sinh, từ 
đó giúp cho sản phẩm nhựa thân thiện hơn với môi trường.

Dang Ngoc Anh 
du@usmasterbatch.com   I   Tél: 0974362469 
https://usmasterbatch.com/

TMX GLOBAL
TMX GLOBALTMX GLOBAL
Hanoi

TMX est une société de conseil leader sur la chaîne 
d’approvisionnement, la logistique et l’immobilier industriel 
en Asie-Pacifique. TMX aide les entreprises vietnamiennes 
à atteindre leurs objectifs commerciaux en fournissant des 
services de conseil intégrés allant de la conception et de 
l’exploitation du réseau de la chaîne d’approvisionnement, à 
l’optimisation des entrepôts, au transport, à l’investissement 
dans les infrastructures, à la gestion de projets d’infrastructure 
et au conseil en stratégie de commerce électronique.

TMX là công ty tư vấn về chuỗi cung ứng, logisitcs & BĐS công nghiệp 
hàng đầu Châu Á –Thái Bình Dương. TMX hỗ trợ các doanh nghiệp 
Việt Nam để đạt mục tiêu kinh doanh qua qua cung cấp các dịch vụ tư 
vấn tích hợp từ thiết kế vận hành mạng lưới chuỗi cung ứng, tối ưu 
hóa nhà kho, vận tải, đầu tư cơ sở vật chất cho, quản lý công trình cơ 
sở hạ tầng logistics và tư vấn chiến lược thương mại điện tử.

Aleksandrs Severins Leitmanis 
van.doan@tmx.global   I   Tél: +84988186199 
https://tmx.global/

GREENSYS
GREENSYSGREENSYS
Ho Chi Minh Ville

La société GreenSys investit actuellement dans la technologie 
des transports, en promouvant le marché de l’économie de 
partage afin d’optimiser les coûts, de réduire les déchets et 
d’accroître la compétitivité des entreprises de fabrication, 
d’importation et d’exportation au Vietnam. GreenSys fournit 
à ses clients des logiciels de transport, de stockage et de 
gestion de flotte. Nos clients incluent notamment DHL, Maersk 
ou encore Yusen. 

Công ty GreenSys hiện đầu tu vào công nghệ vận tải, thúc đẩy thị 
trường kinh tế chia sẻ nhằm tối ưu hoá chi phí, giảm lãng phí và tăng 
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu 
tại Viêt Nam. GreenSys mang lại cho khách hàng dịch vụ vận tải, lưu 
trữ hàng hoá và phần mềm quản lý dòng chuyển hàng hoá và đội xe. 
Khách hàng của chúng tôi bao gồm DHL, Maersk, Yusen,...

Nguyen Thi Bich Diep 
diep.nguyen@greensys.io, duyen.le@greenlifecorp.com 
Tél: +84902327978   I   greensys.io

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL HIEP PHAT 
SARL
CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HIỆP CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HIỆP 
PHÁTPHÁT
Ho Chi Minh Ville

Hiep Phat (HPC) est l’un des principaux distributeurs 
d’équipements industriels au Vietnam, notamment des 
outils de coupe de métaux, des huiles de coupe, des 
huiles industrielles, des machines et équipements, des 
produits chimiques de nettoyage industriels, ou encore des 
équipements de protection de travail. 

Hiệp Phát (HPC) là nhà phân phối thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt 
Nam bao gồm dụng cụ cắt gọt kim loại, dầu cắt gọt, dầu công nghiệp, 
máy móc thiết bị, hóa chất tẩy rửa công nghiệp, đồ bảo hộ lao động

Diep Bao Vinh 
Info@hiepphat.com.vn   I   Tél: 0938068399 
Hiepphat.com.vn

SOCIÉTÉ D’AVOCATS DE HUYEN 
TRUNG
CÔNG TY LUẬT HUYỀN TRƯNGCÔNG TY LUẬT HUYỀN TRƯNG
Ho Chi Minh Ville

Cette société fournit conseils juridiques, services juridiques, 
conseils en projets, recherche d’investisseurs, mise en relation, 
et organisation d’événements.

Tư vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý, tư vấn dự án, tìm kiếm nhà đầu tư 
,kết nối, Sự kiện

Le Thi Huyen Trung 
contact@huyentrung.com   I   Tél: +84941676986 
www.huyentrung.com

GAW NP INDUSTRIEL
GAW NP INDUSTRIALGAW NP INDUSTRIAL
Ho Chi Minh ville

Gaw NP Industrial est l’un des principaux promoteurs 
immobiliers industriels au Vietnam, fournissant des produits 
de qualité exceptionnelle, dont notamment des usines et 
entrepôts prêts à l’emploi à louer, des constructions sur 
commande, ou encore des centres logistiques. Les produits 
de Gaw NP Industrial sont situés dans des emplacements 
privilégiés, à proximité des ports maritimes, des aéroports, des 
centres et des infrastructures développées. Gaw NP Industrial 
propose également des politiques de location attrayantes, un 
service d’assistance à guichet unique pour aider les clients à 
démarrer le plus rapidement possible leur activité. En 2022, 
Gaw NP Industrial a prévu de développer une superficie totale 
d’usines et entrepôts allant jusqu’à 100 hectares.

Gaw NP Industrial là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng 
đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm chất lượng vượt trội bao 
gồm: Nhà xưởng xây sẵn cho thuê, Nhà kho xây sẵn cho thuê, 
Xây theo yêu cầu, Trung tâm hậu cần. Các sản phẩm của Gaw NP 
Industrial tọa lại tại ví trí đắc địa, gần cảng biển, sân bay, trung tâm, 
cơ sở hạ tầng phát triển. Gaw NP Industrial cũng đem đến các chính 
sách thuê hấp dẫn, dịch vụ hỗ trợ một cửa nhằm giúp khách hàng 
đi vào hoạt động nhanh nhất có thể. Dự kiến trong năm 2022, Gaw 
NP Industrial sẽ phát triển tổng diện tích nhà xưởng/ nhà kho lên đến 
100 ha.

Vo Sy Nhan 
info@gawnpindustrial.vn   I   Tél: 0789757788 
https://gawnpcapital.vn/industrial/

SOCIÉTÉ DE GESTION DEEP C SARL
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DEEP CCÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DEEP C
Ho Chi Minh Ville

DEEP C Industrial Park Complex est un système de parcs 
industriels et de ports maritimes développé et exploité par des 
investisseurs belges dans la ville de Hai Phong et la province 
de Quang Ninh, couvrant une superficie de 3.400 hectares au 
centre de développement des installations. DEEP C développe 
et commercialise actuellement des terrains industriels et 
des usines et des entrepôts prêts à l’emploi à louer avec une 
infrastructure, des services publics et un service client fiables.

Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C là hệ thống các khu công nghiệp 
và cảng biển do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố 
Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, có diện tích 3.400 ha tại trung tâm 
phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất của khu vực. DEEP C hiện phát 
triển và kinh doanh đất công nghiệp và nhà xưởng, nhà kho xây sẵn 
cho thuê với hệ thống hạ tầng, tiện ích và dịch vụ chăm sóc khách 
hàng tin cậy.

Bruno Johan O. Jaspaert 
info@deepc.vn   I   Tél: +84 2253 836 169 
www.deepc.vn

INDOCHINE COUNSEL

Ho Chi Minh Ville 
Indochine Counsel est un cabinet d’avocats d’affaires 
connu au Vietnam, fournissant des services aux clients 
nationaux et étrangers afin de rechercher des opportunités 
d’investissement au Vietnam. Avec plus de 45 avocats et du 
personnel dans deux bureaux, à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï, 
Indochine Counsel offre une expertise dans des dizaines de 
domaines d’activité et fournit un soutien tout au long du cycle 
de vie de votre entreprise.

Indochine Counsel là công ty luật thương mại hàng đầu tại Việt Nam, 
cung cấp các dịch vụ trên khắp Việt Nam và cho khách hàng trong 
nước cũng như nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt 
Nam. Với hơn 45 luật sư và nhân viên tại hai văn phòng, Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hà Nội, Indochine Counsel cung cấp chuyên môn 
trong hàng chục lĩnh vực hành nghề và cung cấp hỗ trợ trong toàn 
bộ vòng đời của doanh nghiệp của bạn.

Dang The Duc 
hanoi@indochinecounsel.com hoặc duong.le@
indochinecounsel.com   I   Tél: +84 24 3795 5261 
https://www.indochinecounsel.com/
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT À VALEUR 
AJOUTÉE S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN 
CHUYỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG$CHUYỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG$
Ho Chi Minh Ville

VAT Company, est une société de transport multimodal (logistique), 
spécialisée dans ll’import/export de marchandises nationales et 
étrangères à la demande de clients ayant des succursales dans 
de nombreux pays du monde, plus précisément en Asie (Chine, 
Singapour, Japon, Corée, Taïwan, Hongkong, Thaïlande, Indonésie, 
Philippines, Cambodge, Inde,..) dans les principaux ports européens 
(Rotterdam, Hambourg, Le Havre, Anvers,..), en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud ou encore en Australie. 

Công ty VAT, là một công ty vận tải đa phương thức (Logistics), chuyên 
cung cấp các dịch vụ về Xuất khẩu/ Nhập khẩu hàng hóa trong nước và 
nước ngoài theo yêu cầu của Khách hàng với chi nhánh ở nhiều nước 
trên thế giới. Cụ thể: Châu Á (Trung Quốc, Singapore, Nhật, Hàn, Đài 
Loan, Hongkong, Thailand, Indonesia, Philippines, Campuchia, Ấn Độ,..); 
Cảng chính Châu Âu (Rotterdam, Hamburg, Le Harve, Antwerp,..); Khu 
vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc,…

Vo Thanh Truong 
julie.tran@vlogs.com.vn   I   Tél: +84 905744346 
ww.vlogs.com.vn

SOCIÉTÉ DE L&A SA
CÔNG TY CỔ PHẦN L&ACÔNG TY CỔ PHẦN L&A
Ho Chi Minh Ville

L&A SA, membre de L&A Holdings, est actuellement l’une des 
principales sociétés au Vietnam spécialisée dans les services 
de ressources humaines et d’externalisation fondée en 2001. 
L&A offre des solutions pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines et de stratégie de développement de 
chaque entreprise en utilisant la technologie avancée des RH 
pour l’évaluation, la formation, le conseil, le recrutement et les 
appels d’offres. 
Nos clients sont de nombreuses grandes entreprises locales, 
des multinationales au Vietnam et des sociétés opérant à 
l’étranger dans de nombreux domaines, tels que les biens de 
consommation, la vente au détail, la pharmacie, l’industrie, la 
logistique, la haute technologie jusqu’à l’agriculture...
Ces réalisations sont aussi en partie grâce au soutien de 
partenaires qui sont des entreprises leaders dans le monde 
telles que Zenger Folkman (USA), Extended DISC (Finlande), 
Trust Tech Group (Japon),… 

Le & Associates (L & A), thành viên của L & A Holdings, hiện là một 
trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong dịch vụ nhân lực và 
thuê ngoài. 
Thành lập từ 2001, với 20 năm liên tục phát triển cao nhờ sự tín 
nhiệm của khách hàng, L & A đã tạo dựng được danh tiếng rộng 
khắp. Thành quả này là do chúng tôi đã đưa ra những giải pháp thực 
tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong quản lý 
nguồn nhân lực, nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển cho từng 
doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào có một đội ngũ các chuyên gia có 
năng lực và tận tâm hàng đầu trong lĩnh vực. Bên cạnh đó, quan 
trọng không kém là công nghệ nhân sự tiên tiến, giúp chúng tôi có 
thể đạt được kết quả tốt nhất trong từng gói dịch vụ từ đánh giá, đào 
tạo, tư vấn, tuyển dụng đến thầu nhân lực. Khách hàng của chúng tôi 
là nhiều doanh nghiệp lớn địa phương, các tập đoàn đa quốc gia tại 
Việt Nam, lẫn các công ty đang hoạt động tại hải ngoại trong nhiều 
lĩnh vực như hàng tiêu dùng, bán lẻ, dược phẩm, công nghiệp, kho 
vận,công nghệ cao đến nông nghiệp… Những thành quả này cũng 
một phần có được nhờ sự hỗ trợ của các đối tác là các đơn vị hàng 
đầu thế giới như Zenger Folkman (USA), Extended DISC (Finland), 
Trust Tech Group (Japan),…

Pham Thi My Le 
le.pham@l-a.com.vn   I   Tél: +84907660866 
https://l-a.com.vn/

SOCIÉTÉ DE ZONES INDUSTRIELLES  
DE THANH THANH CONG S.A
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP 
THÀNH THÀNH CÔNGTHÀNH THÀNH CÔNG
Province de Tây Ninh

Thanh Thanh Cong est un parc industriel de 1.020 ha, 
comprenant : un parc industriel de 760 ha ; une zone 
résidentielle 76 ha ; un entrepôt portuaire et une zone d’énergie 
solaire 184 ha. Le parc industriel de Thanh Thanh Cong est 
situé à côté de la route DT 787 de la province de Long An et à 
proximité de la route nationale 22 - Transasie, actuellement un 
pont reliant de grands marchés de consommation tels que Ho 
Chi Minh-Ville, le reste du Vietnam, le Cambodge et les pays de 
la sous-région du Mékong.

KCN Thành Thành Công có quy hoạch tổng thể 1.020 ha gồm: Khu 
Công Nghiệp 760 ha; Khu Dân Cư 76 ha; Khu Kho Cảng và Điện Mặt 
Trời 184 ha. KCN Thành Thành Công có vị trí tiếp giáp Long An tỉnh 
lộ ĐT 787 và gần gần QL22 – đường Xuyên Á, hiện là cầu nối các thị 
trường tiêu thụ lớn như Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam với Campuchia 
và các nước tiểu vùng sông Mê-Kong.

Dang Hong Anh 
sales@ttciz.com.vn   I   Tél: +842763886688 
https://ttciz.com.vn/
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN KINH BAC
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH 
BẮC-CTCPBẮC-CTCP
Province de Bac Ninh

Kinh Bac Urban Development Corporation (KBC) est une entreprise leader 
au Vietnam en termes d’investissement, de développement, de construction 
et d’infrastructures dans les parcs industriels et les zones urbaines. 
Actuellement, KBC gère 4 713 hectares de terrain pour le développement 
de parcs industriels et 917 hectares pour le développement de zones 
urbaines au Vietnam. Les parcs industriels et les zones urbaines de KBC 
sont stratégiquement situés entre d’importants hubs de trafic, se connectant 
facilement aux centres économiques du Vietnam où il existe d’abondantes 
ressources en main-d’œuvre et des liaisons de transport modernes et 
pratiques. Les zones industrielles de KBC d’une taille moyenne d’environ 
300 hectares sont construits avec un système d’infrastructure technique 
synchrone avec des services publics complets. En plus de l’activité de 
location de terrains avec infrastructure, dans chaque parc industriel de KBC, 
il existe un système d’usines standard prêtes à l’emploi d’une superficie 
de   3000m2 ~ 5000m2 pour répondre aux divers besoins des investisseurs 
Actuellement, KBC est l’une des sociétés privées les plus prospères et 
joue un rôle important dans le processus d’attraction des entreprises 
d’IDE au Vietnam. Plus de 90 % des clients qui investissent dans les zones 
industrielles sont des entreprises étrangères du Japon, de Taïwan, de Corée, 
de Chine, de Hong Kong, etc. avec pour résultat d’attirer des IDE atteignant 
plus de 10 milliards USD. De nombreuses entreprises de haute technologie 
parmi les plus importantes au monde ont investi des milliards de dollars dans 
les zones industrielles de KBC telles que Canon, Foxconn, LG Electronics, 
LG Display, LG Innotek, Goertek, Yuto, JA Solar, Luxshare – ICT, Lens, AAC, 
Hanwha Techwin Sécurité, Siflex, Samkwang etc.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) là doanh nghiệp 
hàng đầu Việt Nam về đầu tư, phát triển, xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng Khu công nghiệp và Khu đô thị. Hiện nay, KBC 
đang quản lý 4.713ha quỹ đất phát triển Khu công nghiệp và 917 
ha phát triển Khu đô thị tại Việt Nam. Các Khu công nghiệp và 
Khu đô thị của KBC có vị trí chiến lược nằm giữa các đầu mối 
giao thông quan trọng, dễ dàng kết nối đến các trung tâm kinh 
tế của Việt Nam nơi có nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng 
hiện đại và kết nối giao thông thuận tiện. Các KCN của KBC với 
quy mô trung bình khoảng 300ha được xây dựng hệ thống cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đầy đủ tiện ích. Ngoài kinh doanh 
cho thuê đất có cơ sở hạ tầng, tại mỗi KCN của KBC có hệ 
thống nhà xưởng tiêu chuẩn xây sẵn với diện tích từ 3000 m2 
~ 5000 m 2 đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư. Hiện 
nay, KBC là một trong những Tập đoàn tư nhân thành công nhất 
và đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu hút các doanh 
nghiệp FDI vào Việt Nam. Hơn 90% khách hàng đầu tư tại các 
KCN là các doanh nghiệp nước ngoài đến từ Nhật Bản, Đài 
Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông v.v. với kết quả thu 
hút FDI đạt hơn 10 tỷ USD. Nhiều tập đoàn công nghệ cao hàng 
đầu thế giới đã đầu tư với quy mô hàng tỉ đô la tại các KCN 
của KBC như: Canon, Foxconn, LG Electronics, LG Display, LG 
Innotek, Goertek, Yuto, JA Solar, Luxshare – ICT, Lens, AAC, 
Hanwha Techwin Security, Siflex, Samkwang v.vv.

Dang Thanh Tam 
info@kinhbaccity.com/ hieuntt@kinhbaccity.vn 
Tél: (+84.222) 363.4034   I   http://www.kinhbaccity.vn/

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT  
DANS LA CONSTRUCTION  
D’INFRASTRUCTURES HOA BINH SARL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
HẠ TẦNG HÒA BÌNHHẠ TẦNG HÒA BÌNH
Province de Long An

Héritée de Hoa Binh Construction Group (HBC), la Hoa Binh 
Infrastructure Investment and Construction Joint Stock Company 
(HBI) a été créée en 2008. Actuellement, HBI est l’investisseur 
du parc industriel de Hoa Binh dans le hameau 7, commune de 
Nhi Thanh, district de Thu Thua, province de Long An. Le parc 
industriel de Hoa Binh a une superficie d’environ 118 hectares 
avec 32 investisseurs secondaires enregistrés pour investir  
avec un capital total de plus de 6 510 milliards de VND, dont  
22 projets ont été mis en exploitation stable, créant plus de 
14.440 emplois pour les habitants dans la localité et pour la 
province de Long An en particulier.

Được thừa hưởng từ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Hòa Bình (HBI) được thành lập 
từ năm 2008.  
Hiện, HBI là chủ đầu tư Khu công nghiệp Hòa Bình tại Ấp 7, xã Nhị 
Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Khu công nghiệp Hòa Bình có 
diện tích khoản 118ha với 32 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư với 
tổng số vốn hơn 6.510 tỷ VND, trong đó có 22 dự án đã đi vào hoạt 
động ổn định, tạo điều kiện việc làm cho hơn 14.440 lao động ở địa 
phương nói riêng và cho tỉnh Long An nói riêng.

Le Viet Ha 
nhung.nth@hbip.vn   I   Tél: +84 947 068 768 
hbip.vn
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CONTACTS

À HANOI 
(POUR LES PARTICIPANTS DU VIETNAM ET DU CAMBODGE) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Asie et le Pacifique

Courriel : repap@francophonie.org 

 

  

 

 

  

À PARIS 
(POUR TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS) :

Direction de la Francophonie économique  
et numérique (coordination générale)

Courriel : missions-économiques@francophonie.org

PARTENAIRES

À LOMÉ 
(POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE DE L’OUEST) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Afrique de l’Ouest

Courriel : repao@francophonie.org 

À LIBREVILLE 
(POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE CENTRALE) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Afrique centrale

Courriel : repac@francophonie.org

À TUNIS 
(POUR LES PARTICIPANTS D’AFRIQUE DU NORD) :

Représentation de l’OIF  
pour l’Afrique du Nord

Courriel : repan@francophonie.org 

À ANTANANARIVO 
(POUR LES PARTICIPANTS DE L’OCÉAN INDIEN) :

Représentation de l’OIF  
pour l’océan Indien

Courriel : repoi@francophonie.org

GPF

Groupement du Patronat
Francophone

OPICT RAFSUD

chint@vcci.com.vn

ismaelndjewe@gmail.com

imamo@intracen.org

edbm@edbm.mg

contact@gpf-int.org

romaric.atchourou@cepici.ci

infos@investcomoros.net

b.ojeda@ccig.ch

fewaccisecretariat@gmail.com

alaye@ofqj.org

rakinde@yahoo.fr suisse-romande@s-ge.com

i.pollet@awex.be

tdabire@yuemoa.int

contact@ffa-int.org

sylvatras@gmail.com

cynthia.olouasa@unossc.org

jean-philippe.arvert@businessfrance.fr

ddeschamps@cci-paris-idf.fr

Daniel.Dignard@invest-quebec.com

lamranirafsud@amci.ma

bonira.chan@gmail.com



ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00

@OIFrancophonie
www.francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le  
partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 88 États et gou-
vernements.

Le rapport sur la langue française dans le monde, publié en 2018, établit à 300 millions le 
nombre de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions 
politiques et de coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la 
diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’éducation 
et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication.

La Secrétaire générale conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porte- 
parole et la représentante officielle au niveau international. Louise Mushikiwabo a été élue à 
ce poste lors du XVIIe Sommet de la Francophonie, en octobre 2018, à Erevan (Arménie). 
Mme Mushikiwabo a pris ses fonctions en janvier 2019.

54 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES 
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • 
Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • 
Canada-Québec • Centrafrique • Comores • Congo • République Démocratique du 
Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • France • Gabon • Grèce • Guinée •  
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine du Nord 
• Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Monaco • Niger • Roumanie 
• Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 
Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

7 MEMBRES ASSOCIÉS
Chypre • Émirats arabes unis • France–Nouvelle-Calédonie • Ghana • Kosovo • Qatar • Serbie

27 OBSERVATEURS
Argentine • Autriche • Bosnie-Herzégovine • Canada/Ontario • Corée du Sud • Costa Rica • 
Croatie • Dominicaine (République) • Estonie • Gambie • Géorgie • Hongrie • Irlande • Lettonie • 
Lituanie • Louisiane • Malte • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Slovaquie • 
Slovénie • tchèque (République) • Thaïlande • Ukraine • Uruguay


