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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

13 QUỐC GIA VÀ 4 ĐẠI SỨ QUÁN THAM DỰ TRIỂN LÃM GIÁO 
DỤC TOÀN CẦU GEF THÁNG 11/2016 

 

Luân Đôn, ngày 10  tháng 10 năm 2016 
 

Mùa thu năm nay, Triển lãm Giáo dục Toàn cầu GEF 2016 – triển lãm giáo dục có sự đa dạng quốc gia lớn nhất 
Việt Nam tiếp tục trở lại vào ngày 16/11 tại khách sạn Pan Pacific - Hà Nội và ngày 18 & 19/11 tại khách sạn Rex 
- thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của các đại sứ quán và cơ quan chính phủ quốc tế, cùng chuỗi hoạt 
động hữu ích, hứa hẹn đem lại nhiều thông tin và cơ hội du học giá trị cho các bậc phụ huynh và học sinh. 
 
Được tổ chức bởi BMI – tổ chức có gần 30 năm kinh nghiệm điều phối các sự kiện giáo dục khắp thế giới, GEF 
Việt Nam (Global Education Fairs Viet Nam) tự hào là triển lãm du học có sự đa dạng nhất Việt Nam. Xuất hiện 
tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015 và đã trải qua 2 mùa hoạt động, Triển lãm du học GEF đã trở thành cái 
tên uy tín được nhiều người tin tưởng trong lĩnh vực giáo dục và du học ở nhiều quốc gia.  

GEF mùa thu 2016 có gì đặc biệt? 
Triển lãm GEF Việt Nam sẽ là sự kiện du học duy nhất (do một tổ chức độc lập điều phối) được sự bảo trợ 
truyền thông chính thức của Đại sứ quán Pháp trong mùa thu năm 2016. Bên cạnh đó, Triển lãm tiếp tục có sự 
đồng hành của các đại sứ quán, lãnh sự quán và tổ chức chính phủ 7 nước trên thế giới: Pháp, Mỹ, Úc, Canada, 
Malaysia, Bỉ và Ireland.  
 
Đến với GEF mùa thu 2016, phụ huynh và học sinh sẽ có cơ hội nhận được sự tư vấn trực tiếp của đại diện 4 đại 
sứ quán và lãnh sứ quán (Úc, Pháp, Canada và Mỹ) và ghé thăm các gian hàng thông tin du học của nhiều nền 
giáo dục nổi tiếng trên thế giới như: New Zealand, Ireland, Bỉ, Malaysia, Singapore… Nhờ đó GEF mang đến cơ 
hội khai thác thông tin về nhiều học bổng du học có giá trị, trong đó có những học bổng chính phủ ít người biết 
tới. 
 

GEF mùa thu năm nay vẫn chứng minh mình là triển lãm du học có sự đa quốc gia lớn nhất Việt Nam với sự hiện 
diện của nhiều trường đại học từ 13 nền giáo dục trên thế giới, và các tên tuổi học viện lừng danh như: 
Université Libre de Bruxelles - nơi phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng học tập và sinh sống; Baruch College – 
ngôi trường cho phép du học sinh có cơ hội thực tập ngay tại các tổ chức ở New York, hay Aviation Institute of 
Maintenance - một trong số ít những ngôi trường đài tạo kỹ sư hàng không cao cấp và đáp ứng các tiêu chuẩn 
khắt khe của Cơ Quan Hàng Không Liên Bang Mỹ...  
 
Ngoài ra, đặc khu gian hàng của 9 trường đại học danh tiếng từ Ireland, cùng với tổ chức Education in Ireland 
(thuộc Bộ Giáo dục, chính phủ Ireland) cũng là một trong những điểm hấp dẫn đối với các bạn học sinh có ý định 
du học tại đất nước này. Triễn lãm du học GEF còn nhận được sự hưởng ứng của tổ chức Education Malaysia 
(thuộc Bộ Giáo dục Đại học, chính phủ Malaysia) và Wallonie-Bruxelles International (của chính phủ Bỉ).  
 
Alumni Talk có chủ đề “Ngày này năm sau bạn ở đâu?” với sự tham gia của 9 cựu du học sinh thành công như 
anh Trần Quang Hưng – người sáng lập Up-coworking Space, chị Trần An Hương – một trong hai nhà thiết kế 
trẻ tạo dựng nên thương hiệu thời trang Rue Des Chats, hay anh Huỳnh Hạnh Phúc – người đang trực tiếp 
chung tay gây dựng dự án giáo dục phi lợi nhuận Teach for Vietnam... hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn những 
thông tin bổ ích và giá trị về con đường du học và khởi nghiệp. 
 

Chuỗi hội thảo du học diễn ra bên lề triển lãm do đại diện của các tổ chức chỉnh phủ là cổng thông tin cực kỳ 
quan trọng cho du học sinh tương lai như: Campus France (Đại sứ quán Pháp) tiết lộ những thế mạnh của du 
học Pháp như là lựa chọn hàng đầu tại châu Âu, EducationUSA (Đại sứ quán Mỹ) giới thiệu toàn cảnh về hệ 
thống giáo dục đại học ở Mỹ và các cơ hội học bổng, Austrade (Đại sứ quán Úc) chia sẻ về du học Úc với học 
bổng Endeavour và các chương trình học bổng chính phủ khác, và EduCanada (Tổng lãnh sự quán Canada) hé 
lộ các cơ hội du học tại Canada và qui trình xin visa du học.  
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Đặc biệt, TGM và dịch giả Trần Đăng Khoa sẽ dành 60 phần quà là 60 cuốn sách best-seller “Sống và Khát 
vọng” cho 60 người tới tham dự triển lãm sớm nhất tại mỗi thành phố. 
 

Nhận vé miễn phí tham dự GEF mùa thu 2016 

Triển lãm Giáo dục Toàn cầu GEF mùa thu 2016 mở cửa tự do và miễn phí tại: 

● Hà Nội: Từ 13h - 18h ngày 16/11 tại khách sạn Pan Pacific (Sofitel Plaza cũ)  

● TP. Hồ Chí Minh: Từ 15h - 20h ngày 18 & 19/11 tại khách sạn Rex 

Các quý vị phụ huynh, các em học sinh và bất cứ ai quan tâm đến du học và giáo dục quốc tế có thể tham dự 
triển lãm giáo dục toàn cầu GEF bằng cách đăng kí nhận vé miễn phí tại địa chỉ: http://globaleducationfairs.net.  
 

 
Hình ảnh về Triển lãm du học GEF Vietnam: https://drive.google.com/drive/folders/0B3hd-
uZR4GfhRmVXNUxGb19hTnM?usp=sharing  
 

Về Triển lãm giáo dục toàn cầu 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 và là sự kiện du học có sự đa dạng quốc gia lớn nhất tại Việt Nam.GEF được tổ chức với tiêu chuẩn 
triển lãm quốc tế từ quy cách làm việc, quy chuẩn chất lượng các hoạt động đến cơ sở vật chất.  
 
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, cho tới nay GEF Vietnam đã trở thành hoạt động thường niên diễn ra 
2 lần mỗi năm. Trải qua 2 mùa hoạt động, Triển lãm giáo dục toàn cầu GEF đã tạo được ấn tượng sâu sắc đối 
với các quý vị phụ huynh và các em học sinh thực sự quan tâm đến du học. Với sự đa dạng lớn và đạt tiêu 
chuẩn triển lãm quốc tế, GEF Vietnam đã trở thành cái tên uy tín trong việc cung cấp những thông tin có giá trị về 
du học toàn cầu.  
 

Về BMI 
BMI là nhà tổ chức sự kiện giáo dục hàng đầu thế giới với gần 30 năm hoạt động toàn cầu. Được thành lập từ 
năm 1987, BMI có kinh nghiệm dày dạn và sự chuyên nghiệp sâu sắc 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 khác nhau. 
 

BMI thường xuyên là khách mời danh dự, diễn thuyết chuyên môn về tuyển sinh quốc tế ở nhiều hội nghị giáo 
dục quy mô toàn cầu như NAFSA, và tự hào được chọn là nhà tổ chức triển lãm du học chính thức của Liên 
minh EU (tại Brazil, Colombia và Chile) với sự bảo trợ của DAAD, Campus France và NUFFIC. 
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