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ĐÓN ĐẦU NHỮNG XU HƯỚNG DU HỌC TƯƠNG LAI 
TẠI TRIỂN LÃM GIÁO DỤC TOÀN CẦU GEF THÁNG 11/2017 

  

Luân Đôn, ngày 2 tháng 10 năm 2017 
 
Để kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của nhà tổ chức sự kiện giáo dục danh tiếng bậc nhất từ 
Vương quốc Anh - BMI, Triển lãm Giáo dục Toàn Cầu GEF sẽ quay trở lại Việt Nam trong tháng 11/2017 
để tiếp nối hành trình cùng bạn trẻ Việt hiện thực hóa giấc mơ du học. Triển lãm GEF tại Việt Nam lần thứ 
5 tới đây quy tụ các đại diện trường, đại sứ quán và cơ quan giáo dục của chính phủ đến từ 18 nước trên 
thế giới. Với sự phối hợp của kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, GEF sẽ thổi vào những luồng gió mới 
cho các du học sinh tương lai và xứng danh là ngày hội du học uy tín, đa dạng nhất thời điểm hiện tại.  
 
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA GEF VIỆT NAM 2017 

• Đà Nẵng: 2/11/2017 tại Trường THPT Phan Châu Trinh 
• Hà Nội: 3/11/2017 tại Khách sạn Pullman Hà Nội 
• Thành phố Hồ Chí Minh: 4 & 5/11/2017 tại Khách sạn Rex Sài Gòn 

 
NHẬN VÉ THAM GIA GEF MIỄN PHÍ 

• Quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể đăng ký tham gia sự kiện thông qua cổng thông tin 
chính thức: www.globaleducationfairs.net  

• Khách đăng ký sẽ nhận được vé vào sự kiện có mã vạch qua email. Với mã vạch được lưu bằng 
ảnh chụp màn hình trên di dộng hoặc bản in trên giấy, khách có thể vào cổng sự kiện dễ dàng và 
nhanh chóng nhờ hệ thống quản lý dữ liệu thông minh của ban tổ chức. 

 

NHỮNG LUỒNG GIÓ MỚI CỦA GEF VIỆT NAM 11/2017 

Tiếp nối thành công mừng sinh nhật tổ chức BMI 30 năm ở London, Brazil, Colombia, Dubai, Abu Dhabi… 
GEF Việt Nam tháng 11/2017 hứa hẹn nhiều cơ hội mới cho du học sinh:  

• GEF 2017 có sự tham gia của các học viện, cơ quan chính phủ (Bộ giáo dục, Đại sứ quán) từ 18 
nền giáo dục tên tuổi như Mỹ, Anh, Pháp, Úc…  

• Sự hiện diện của đại diện chính phủ 4 nước Pháp, Ireland, Phần Lan, Úc là nguồn thông tin chính 
thống và được cập nhật đầy đủ nhất về du học.  

• GEF 2017 sẽ cập nhật những xu hướng du học mới nhất và các điểm đến vừa-lạ-vừa-quen như 
Bulgaria, Romania, Kazakhstan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Nga, Nam Phi, 
Macao, Thái Lan… với nhiều ưu thế như chi phí rẻ, chất lượng giáo dục ngày một cao và cuộc 
sống văn hóa đa dạng ở những đô thị lớn trên thế giới. 

• Thể hiện tính đa ngành và đa lĩnh vực, GEF 2017 đưa ra nhiều ngành học phù hợp với sở thích và 
nhu cầu khác nhau của giới trẻ Việt tại cả năm châu lục: từ những ngành học về sáng tạo và nghệ 
thuật như làm phim, nhiếp ảnh, âm nhạc…; đến những ngành đón đầu xu hướng tuyển dụng của 
thị trường Việt Nam như du lịch, kinh doanh, truyền thông…; và cả những ngành học tiên tiến của 
thế-hệ-tương-lai như: trí tuệ nhân tạo, y học hạt nhân, sinh học phân tử, khoa học hàng không,.. 

• Chương trình tọa đàm với các cựu học sinh Alumni Talk với chủ đề “Du học: Xách gì lên mà đi? 
Gói gì theo mà về?” sẽ được điều phối và thực hiện bởi những biên tập viên kỳ cựu của kênh 
VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam 

 

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA GEF QUỐC TẾ ĐƯỢC MANG VỀ VIỆT NAM 

Các gian hàng triển lãm và quầy thông tin của nhiều trường đại học là đặc điểm không thể thiếu tại mỗi 
triển lãm GEF trên thế giới cũng như tại Việt Nam trong tháng 11/2017 này. Tại mỗi gian hàng, quý vị phụ 
huynh, các em học sinh và sinh viên được trao đổi trực tiếp với đại diện ban giám hiệu của nhà trường, 

http://www.globaleducationfairs.net/
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nhận các tài liệu chính thức, nhờ đó mà tiết kiệm thời gian sàng lòng thông tin mà không phải rối trí với 
môi trường thông tin hỗn loạn trên internet. 

Chuỗi hội thảo du học bên lề luôn thu hút sự chú ý nhờ nội dung hấp dẫn và dàn chuyên gia diễn thuyết 
đến từ các cơ quan giáo dục của chính phủ để giúp phụ huynh có cái nhìn sâu sắc và định hướng rõ ràng 
hơn cho con em mình. Nổi tiếng qua các chương trình truyền hình quốc gia: Cà phê sáng, 60 phút mở, 
Siêu thủ lĩnh…, BTV – MC Dương Sơn Lâm sẽ trò chuyện với các gương mặt du học sinh thành đạt như 
Nguyễn Quỳnh Anh (nguyên giám đốc marketing Uber tại Hà Nội), Hồ Đức Hoàn (nhà sáng lập 
Edu2review), Đặng Thị Hương (du học sinh xuất sắc nhất nhận bằng khen của chính phủ bang Victoria Úc 
năm 2013) và nhiều gương mặt khác tại chương trình Alumni Talk.  
 

4 NƯỚC CÓ ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ THAM GIA GEF VIỆT NAM 11/2017 

Pháp: Là một trong số ít quốc gia EU còn miễn học phí cho sinh viên quốc tế, Pháp có các học viện lớn 
với hệ thống cơ sở tại nước ngoài, nên sinh viên có khả năng xin chuyển tiếp giữa các học kỳ đến các 
nước khác. Đây là lần thứ ba liên tiếp Đại sứ quán Pháp bảo trợ triển lãm GEF Việt Nam. Nhờ những chia 
sẻ của Campus France, khách dự sự kiện sẽ hiểu rõ hơn những ưu điểm nổi bật khi đi du học Pháp bằng 
cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.  

Ireland (Ai-len): 5 trường đại học lớn của Ireland và đại diện của Education in Ireland (trực thuộc Bộ giáo 
dục và Kỹ năng Ireland) sẽ giới thiệu những cơ hội cho du học sinh tại Ireland - quốc đảo nói tiếng Anh, 
nổi tiếng với bia Guinnes và tinh thần khởi nghiệp. Sinh viên Việt Nam có thể xin visa ở lại làm việc tới 2 
năm sau khi tốt nghiệp.  

Phần Lan: Đại sứ quán Phần Lan sẽ có buổi hội thảo trong vòng 30 phút với tựa đề “Nền giáo dục thực 
tiễn và đại học đẳng cấp thế giới của Phần Lan”. Đây sẽ là cơ hội để khám phá con đường du học tại một 
trong những nước có chất lượng sống cao nhất châu Âu. 

Úc: Đại diện cho một trong ba nền giáo thu hút nhiều du học sinh Việt nhất thế giới, Study Melbourne (cơ 
quan trực thuộc chính quyền bang Victoria, Úc) và một số đại học lớn nhất nước này sẽ tư vấn cho phụ 
huynh và học sinh lộ trình du học Úc, đặc biệt là du học ở thủ phủ Melbourne – nơi nổi tiếng với danh hiệu 
„thành phố đáng sống nhất thế giới‟ qua nhiều năm liền. Hội Du học sinh Úc (VGAC) cũng sẽ hé lộ những 
góc nhìn chân thực và đáng giá về đời sống của du học sinh Việt tại Úc.  
 
Hình ảnh về Triển lãm GEF Vietnam 4/2017: https://goo.gl/fL11rM  
 
VỀ TRIỂN LÃM GEF 
Global Education Fairs – GEF là thương hiệu triển lãm giáo dục uy tín quốc tế của BMI đã đi qua 15 quốc 
gia trên thế giới. GEF được tổ chức với tiêu chuẩn triển lãm quốc tế từ quy cách làm việc, quy chuẩn chất 
lượng các hoạt động đến hệ thống cơ sở vật chất. GEF tự hào là sự kiện có sự đa dạng rất lớn: Đa cấp 
học, đa ngành nghề, đa quốc gia, đa châu lục. GEF khuyến khích tư duy coi giáo dục là một quyết định 
đầu tư nghiêm túc và giá trị.  
 
VỀ BMI 
BMI là nhà tổ chức sự kiện giáo dục hàng đầu thế giới với 30 năm hoạt động toàn cầu. Được thành lập từ 
năm 1987, BMI có kinh nghiệm dày dạn và chuyên nghiệp trong lĩnh vực tuyển sinh giáo dục quốc tế và tổ 
chức sự kiện du học đa quốc gia. Mỗi năm, BMI tổ chức hơn 60 triển lãm du học và hội thảo giáo dục chất 
lượng cao ở hơn 17 quốc gia. BMI là khách mời diễn thuyết về tuyển sinh quốc tế ở nhiều hội nghị giáo 
dục quốc tế như NAFSA, là đối tác của UNICEF tại Brazil, và tự hào là nhà tổ chức triển lãm du học cho 
Liên minh EU (tại Brazil, Colombia và Chile) với sự bảo trợ của DAAD, Campus France và NUFFIC. 
 
Thông tin liên hệ 
Ms. Kew Pham - Project Manager  
kew@bmimedia.net  
Trụ sở chính tại thủ đô Luân Đôn (London), Vương Quốc Anh: +44 208 952 1392 
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