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  ☆Đăng 3 lần giảm 10%, 6 lần giảm 20%, 12 lần giảm 30%！☆
       ・Chúng tôi sẽ gửi ngay bảng báo giá. Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn！

・Báo giá trên chưa bao gồm theo phí VAT (thuế giá trị gia tăng)

・Mẫu quảng cáo sẽ do khách hàng cung cấp, hoặc công ty chúng tôi sẽ thiết kế. 
  Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

・Quảng cáo bằng bài viết (quảng cáo bằng hình thức bài viết PR) sẽ kèm theo phí thiết kế. 
  Chúng tôi sẽ gửi báo giá.

Đặc trưng của chúng tôi
・Lượng thông tin phong phú về các ngành thương mại và sản xuất, với trọng tâm là ngành sản xuất.
・Thu thập thông tin từ các buổi triển lãm, tọa đàm, cung cấp các thông tin mới nhất.
・Access hình thành dựa trên việc phát huy các lĩnh vực hoạt động của công ty như kết nối thương mại 
Nhật - Việt, hỗ trợ đầu tư.

Đối tượng độc giả
・Các doanh nhân Nhật đang sống tại Việt Nam hoặc tại Nhật Bản có ý định đầu tư vào Việt Nam.
・Các doanh nghiệp Việt Nam đang có dự định hợp tác, xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp Nhật.

Địa điểm lưu hành ấn phẩm
・Hàng kỳ chúng tôi phát hành miễn phí 10.000 cuốn đến các doanh nghiệp Nhật là thành viên trong hội 
JBAV, các doanh nghiệp Nhật khác, các khu công nghiệp, các đoàn thể Việt Nam, các nhà hàng tại Hà 
Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi, các cơ quan hỗ trợ đầu tư...
・Về tỷ lệ phát hành theo từng vùng: Miền nam chiếm 60%, miền bắc 30%, các nơi còn lại là 10%.

Thông tin về ấn phẩm
・Phát hành ngày 25 hàng tháng. Kích thước khổ A4, 4 Màu. 40 trang (có thay đổi số trang theo từng kỳ).

Báo giá quảng cáo
Nhà tiên phong về lĩnh vực

thông tin doanh nghiệp Việt Nam
Nhà tiên phong về lĩnh vực

thông tin doanh nghiệp Việt Nam

ACCESS INFORMATION

Hình thức Kích thước 1 lần 3 lần trở lên 6 lần trở lên 12 lần trở lên

Trang đặc biệt

Trang thường

Trang

 

quảng

 

cáo

 

bài

 

viết

 

(PR)

Bìa 4

Bìa 2

Bìa 3

Trang đối diện bìa 2

Trang đối diện bìa 3

1 Trang

1/2 Trang

 1/4

 

Trang

1/8

 

Trang

1

 

trang

210mm x 297mm 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000

210mm x 297mm 40,000,000 36,000,000 32,000,000 28,000,000

210mm x 297mm 40,000,000 36,000,000 32,000,000 28,000,000

210mm x 297mm 35,000,000 31,500,000 28,000,000 24,500,000

210mm x 297mm 35,000,000 31,500,000 28,000,000 24,500,000

210mm x 297mm 28,600,000 25,740,000 22,880,000 20,020,000

180mm x 129mm 14,600,000 13,140,000 11,680,000 10,220,000

  180mm

 

x

 

60mm 7,400,000 6,660,000 5,920,000 5,180,000

86mm

 

x

 

60mm 4,000,000 3,600,000 3,200,000 2,800,000

210mm

 

x

 

297mm 35,000,000 31,500,000 28,000,000 24,500,000



Hình thức quảng cáo  Nhiều hình thức quảng cáo đáp ứng nhu cầu khách hàng

Giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam nổi bật, các doanh nghiệp cung 
cấp nguyên vật liệu,... thế mạnh của ACCESS chính là nắm bắt được 
thị trường Việt Nam.

Thông tin doanh nghiệp Việt Nam

Giới thiệu nội dung Thông tin thương mại phong phú chỉ có ở  ACCESS

Hàng kỳ sẽ có một chủ đề khác nhau với các thông tin đầu ngành. Độc 
giả sẽ có được những thông tin hữu ích thông qua các bài viết.Ký sự đặc biệt

Phỏng vấn các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, lắng nghe chiến lược kinh doanh 
và những khó khăn. Là bài viết song ngữ Việt-Nhật, nên các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng có thể theo dõi.

Tầm nhìn của các nhà lãnh đạo

Là bài viết chuyên về các sự kiện như các buổi triển lãm, giao thương, 
các khu công nghiệp, các dự án mới. Độc giả có thể cảm nhận được 
tình hình kinh tế tại Việt Nam. 

TOPIC- sự kiện nổi bật

Trang đặc biệt

Trang thường (Size 1 trang)

Trang PR bằng bài viết (1 trang trở lên)

Bìa 2, Bìa 3, Bìa 4 là những trang có hiệu quả 
quảng cáo cao nhất. Trang đối diện với bìa 2 và 
bìa 3 cũng có hiệu quả quảng cáo không kém.

Với kích thước 1 trang và mẫu thiết kế tự do, 
chúng tôi sẽ làm nổi bật  thông tin công ty bằng 
nhiều phương pháp khác nhau. Đây là phương 
pháp quảng cáo phổ biến nhất.

Là trang quảng cáo đặc biệt được phòng biên tập 
của công ty đích thân lên kế hoạch, thu thập dữ 
liệu, viết bài, thiết kế. Hình thức quảng cáo bằng 
bài viết này sẽ làm thu hút độc giả.

Ngoài kích thước 1 trang ra còn 3 loại kích thước 
từ 1/2 trang A4 cho đến size 1/8 trang A4. Quý 
khách có thể lựa chọn kích thước phù hợp.

Trang thường (1/2,1/4.1/8)

東南アジア最大級の設備

第2工場が完成！
「クリーン」を付加してメディカル事業に参入

精密プラスチック部品を製造するユウワベトナムが、昨年11月に第2工場を
竣工した。クラス1万以下のクリーンルームを持つこの設備を武器に、メデ
ィカル領域に本格参入するという。飯高真一社長が真意を語った。

YUWA VIETNAM CO.,LTD

金型設計からの一貫生産が強み
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JAC Recruitment Group

19th Fl., Ruby Tower 81-83-83B-85 Ham Nghi, Dist.1, HCMC
Tel: 028-3821-7730      

15th Fl., Prime Center 53 Quang Trung, Hai Ba Trung Dist., Hanoi
Tel: 024-3633－2115   

Ho Chi Minh City Head Office Hanoi Office

創業44年。日本をはじめ、アジアを中心に11ヶ国・26拠点へと
展開をしているリクルートメントのスペシャリストです。

www.jac-recruitment.vn
Vietnam · Singapore · Malaysia · Indonesia · Thailand · Hong Kong · China · Korea · India · United Kingdom · Germany · Japan

屋根や外壁等に塗布すると、太陽光に含ま
れる近赤外線を効果的に反射し、建物内部
の室温上昇を抑えます。
鋼板・コンクリート屋根・外壁・冷蔵車両等、
幅広く実績多数！
安心の5年塗装保証、10年の効果保証

Musashi Trading Vietnam Co.,Ltd 
Apt 02-03, Canary Plaza, No.5 Binh Duong ave. Thuan An, Binh Duong
日： 0976-030-344 / ベトナム： 0961-490-988          Tax Code： 37 02 73 4529
日： n.ohama@musashi.com.vn / ベトナム： nhannguyen@musashi.com.vn

住所
電話
メール

安心の5年塗装保証、10年の効果保証

JCCHが総会を開催、「全会員参加型」の活動へ
Event Focus

ホーチミン日本商工会議所

22

275 Highway1A, Voi La Hamlet, 
Ben Luc Town, Ben Luc District, Long An 
501B, 5th Floor, Thien Son Plaza, 
800 Nguyen Van Linh, Distric 7, HCM city

JUNGMYOUNG DAEHAN FLEXIBLE

083.24.25.225 / 335 
083.24.25.995 / 228
083.24.25.225 / 335 
083.24.25.995 / 228

100% 韓国から輸入の材料
特にポリエステル断熱材で安全、
かゆみがないし、環境にやさしい
ベトナムで製造、良い値段である

Onggiohanquoc.com 
Jungmyoungvn@gmail.com 

弊社は、空調、換気、排気、および空気清浄機に
使用されるフレキシブルパイプの製造を専門としている
弊社は、空調、換気、排気、および空気清浄機に

使用されるフレキシブルパイプの製造を専門としている

　2014年に赴任して以降、ベトナムの
不動産を見続けてきたCreed Hold-
ings Pte. Ltd.ベトナム駐在員事務所
の山口真一氏 。同事務所は主に地場
デベロッパーのアンギア社と提携し、
開発中の物件を含めて約1万2000戸
のコンドミニアムを供給してきた。売行
きは 計 画 以 上で、業 績 は 非 常 に順 調
だという。

　山口氏によればアンギア社の税後利
益は2015年の約20万USDから2018年
には約1500万USDに激増しており、不
動産業界の中小企業では珍しい成功
例という。その理由をクリードが仕掛け
た「ソフトの日本品質」と見る。

「以前のベトナム人購入者には細かい
こだわりがなく、ピンクブック（建物の
権利書）が出ない、工期が遅れる、デザ
インが違う、施工がうまくないなどをあ
まり気にしませんでした。それが変化し

ているのです」
　コンドミニアムは大
きく、Aクラス（Luxury
やHigh-end）、Bクラ
ス（Mid-end）、Cクラス

（Affordable）に分か
れ 、クリードは ベトナ
ム人向けに主にBクラ
スを開発している。だ
からこそ事情がわかる
のだが、注力してきた
のはハード面は無理で
も、ソフト面での日 本

品質の徹底。工期を守る、部屋の内装
や共用部分のデザイン力を高める、細
かな施工に対応するなどで、それがベ
トナム人に評価されて業績を伸ばして
いる。

「不動産の購入者が賢くなったとも言え
ます。工期が遅れればクレームを言い、
床のタイルやキッチンのボード、水道の
蛇口などまでチェックして、デザインの
違いや施工の甘さを指摘します。厳しす
ぎるくらいです（笑）」

　その理由は特にB～Cクラスの不動
産が、投資用から居住用に変わりつつ
あるからだ。5～10年前はコンドミニア
ムは投資物件であり、だから当初の説
明と内装が違っても、工期が遅 れても
気にされなかったが、今では居住者の
視点でチェックされている。山口氏はA
クラスでは投資用が7割で住宅用は3
割、B～Cクラスでは逆転して投資用3
割、住宅用7割と言う。

市場拡大を続けるベトナム不動産。新規開発が進む一方でバブルを懸念する声は
根強く、中価格帯物件の増加や都市部でのオフィス不足など状況は常に変化してい
る。不動産投資を含めた最新事情を専門家に聞いた。

Topic 気になる現場
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購入者の意識が変化

新中間層が住居用に購入

ACCESSが見つけた！  注目のベトナム企業10社

Company Information

LE GIANG WOOD PROCESSING CO., LTD

Company Information

ANH KHAI PLASTIC CO., LTD

Company Information

NHAT TAN TIEN PHAT CO., LTD

Company Information

LAPRO JSC

Company Information

DAI PHUOC CO., LTD
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Company Information

 

QUANG DONG FURNITURE CO., LTD

Company Information

THACH NHAT CO., LTD

Company Information

DAI MINH QUANG CO., LTD

Company Information

KEMIC JSC

Company Information

GIA BAO CO.,LTD
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