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ALCHAN JAERAEKIM CO., LTD.

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.ajseaweed.com

Alchan Jaeraekim là một trong những công ty 
sản xuất các sản phẩm từ rong biển nguyên 
chất, giàu chất dinh dưỡng, thơm ngon và đạt 
chất lượng sản phẩm tốt nhất tại Hàn Quốc.

Sản phẩm chính: Rong biển, rong biển tẩm gia 
vị và rang, rong biển kimbab, rong biển,  rong 
biển nướng

Alchan Jaeraekim is a one of the best 
seaweed products manufacturing company in 
South Korea.

Main product: Seaweed, seasoned and 
roasted seaweed, kimbab seaweed, laver, 
roasted seaweed

Ngành hàng / Product sectors: Hải sản / Seafood
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BOGOSHINYAK CO., LTD.

Chúng tôi sản xuất thực phẩm chức năng, thực 
phẩm sinh học tự nhiên và dược phẩm nói 
chung. Trong đó, sản phẩm chính của chúng tôi 
là thức uống thực phẩm chức năng đóng chai.

Chúng tôi đã sản xuất (ODM) hơn 20 triệu chai 
thực phẩm chức năng thức uống bổ sung sức 
khỏe hàng năm cho các công ty dược phẩm và 
thị trường trong nước.
 
Sản phẩm chính: Collagen, Nhân sâm, Thức 
uống có cồn nồng độ cao

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.ebogo.kr

We produce functional foods, natural bio 
foods, and general pharmaceuticals. Among 
these, our main item is a bottled functional 
beverage.  

We have been manufacturing (ODM) over 
20 million bottles of health supplement 
functional drinks annually for pharmaceutical 
companies and domestic market.

Main product: Collagen, Ginseng, Hangover 
drink

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food
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BTN CO., LTD.

BTN được thành lập với phương châm và sứ 
mệng thực hiện ước mơ hiện thực hóa giá trị 
tin cậy khi thực hiện các nghiên cứu về sức 
khỏe của con người từ mẹ thiên nhiên. Công 
ty chúng tôi chuyên sản xuất, cung cấp những 
loại sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, 
độc đáo  như dược phẩm, thực phẩm chức 
năng và các sản phẩm khác. 
 
Sản phẩm chính: Thức uống cung cấp vitamin 
& khoáng chất, Khoáng chất hòa tan trong 
nước được cấp bằng độc quyền sáng chế

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.bt-nature.com

The BTN has been established in order 
to accomplish the dream of realizing the 
trustworthy value conducting researches for 
the health of mankind based on those ideas 
attained from the Mother Nature specialized 
in the development of unique food & 
medicine products. 

Main product: Drinking vitamins & minerals, 
Patented water-soluble mineral

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food
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DAEDONG KOREA GINSENG CO., LTD.

Chúng tôi là công ty Hàn Quốc đầu tiên giới 
thiệu và đang áp dụng “hệ thống sấy nhân 
sâm bằng đá elvan” để sản xuất hồng sâm. 
Nếu nhiệt chiếu từ đá elvan được sử dụng để 
làm hồng sâm khô, các thành phần hữu hiệu 
tốt cho sức khỏe thể chất sẽ được giữ lại và 
có thể tạo ra nhiều sản phẩm hoạt hóa hơn 
với các thành phần này. Tất cả các sản phẩm 
của chúng tôi đều được sản xuất bằng phương 
pháp phơi mạ đá elvan và sấy bằng năng lượng 
mặt trời. 
 
Sản phẩm chính: Hồng sâm

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.ddkorea.co.kr

We are the first Korean company that 
introduced and is applying the ‘elvan stone-
plateddrying system’ to manufacture red 
ginseng. If projection heat from elvan stones 
is used to dry red ginseng, the effective 
constituents good for physical health are 
retained, and more activated products with 
these constituents can be manufactured. 
All of our products are manufactured by 
exposing them to elvan stone-plated drying 
and solar drying.

Main product: Red Ginseng

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food
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DYSSKOREA CO., LTD.

Dysskorea chuyên về sản xuất, cung cấp các 
mặt hàng rong biển tại Hàn Quốc như rong 
biển sấy khô, rong biển ăn liền... 

Chúng tôi không ngừng phát triển, nâng cao, 
cải tiến sản phẩm để sản xuất ra những sản 
phẩm giàu chất dinh dưỡng và thơm ngon nhất 
đến khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cam kết 
sẻ đem đến cho khách hàng những sản phẩm 
tốt nhất, tiện lợi nhất đặc biệt là cho những 
khách hàng bận rộn ngày nay. 
 
Sản phẩm chính: Bánh rong biển

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.dysskorea.com

Seaweed Snack of Dysskorea Co., Ltd. 
prepared with utmost sincerity contain 
traditional taste and flavor...

We are devoting ourselves to meet the 
desires of today’s busy people by offering 
simple, convenient and safe foodstuffs.

Main product: Seaweed Snack

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food
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GEUMSAN INSAMJU CO., LTD.

Rượu nhân sâm Geumsan là một trong những 
loại rượu ngon nhất của Hàn Quốc được làm 
bằng cách lên men những củ nhân sâm 5 năm 
tuổi trở lên để đạt hiệu quả y tế cao nhất ở 
nhiệt độ thấp, và nó được ủ ở Khu vực Baekje 
từ thời Tam Quốc. Các tài liệu chính thức cho 
biết bí quyết làm rượu vang được tìm thấy vào 
năm 1399 đến với gia đình Kim Mun-ki, người 
nắm giữ nhiều chức vụ cao vào thời điểm đó, 
và sau đó là mẹ và bà của thế hệ thứ 16 của gia 
đình Kim Chang- Soo. 
 
Sản phẩm chính: Rượu nhân sâm Hàn Quốc, 
Rượu truyền thống Hàn Quốc

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.insamwine.com

Geumsan Ginseng Wine is one of the Korea’s 
best wines made by fermenting 5 year old 
or older ginsengs if the greatest medical 
efficacy at a low temperature, and it is said 
to have been brewed in Baekje Area since the 
Three Kingdom Era.  Official records have it 
that the wine’s know-how found its way in 
1399 to the family of Kim Mun-ki, who held 
several high offices at that time, and then to 
themother and the grandmother of the 16th 
generation of the family Kim Chang-Soo.

Main product: Korean Ginseng liquor, Korean 
traditional Liquor

,

Ngành hàng / Product sectors: Đồ uống / Drinks
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GODBAWEE FOOD CO., LTD.

Godbawee Food với nhiều năm kinh nghiệm 
sản xuất snack rong biển, có trụ sở tại thành 
phố Boryeong, Hàn Quốc nơi có bãi biển 
Daecheon với nguồn nước khoáng có trong 
lòng đất, nước biển trong xanh.

Sản phẩm của chúng tôi đã xuất khẩu đến hơn 
15 quốc gia trên thế giới, những sản phẩm giàu 
dinh dưỡng, chất lượng tốt, mang lại sự an 
toàn, tin tưởng đến cho khách hàng.  
 
Sản phẩm chính: Rong biển tẩm gia vị, Snack 
rong biển Double Crunch

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.godbawee.com

Godbawee Food is professional manufacturing 
seaweed snack company in Korea. We export to 15 
kind of country in the world. Godbawee Food Co., 
Ltd. is located in Boryeong city, Korea, where clean 
and clear water is preserved and Daecheon beach. 

All the staff of Godbawee Food are making their 
best efforts to meet every need of customer by 
producing quality products and providing best 
services with their own know-how obtained from 
long-term efforts.

Main product: Seasoned Seaweed Laver, 
Double Crunch Seaweed Snack

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food
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HAEDAMSOL

Thành lập năm 2004, Haedamsol với nhiều năm 
kinh nghiệm sản xuất, chuyên cung cấp các loại 
gia vị, nước sốt ướp thịt. Chúng tôi chỉ sử dụng 
những nguyên liệu thô nội địa tại Hàn Quốc. 

Công ty chúng tôi không ngừng phát triển sản 
phẩm chất lượng hơn và độc đáo hơn nữa, để 
có thể cung cấp cho quý khách hàng nhiều loại 
hương vị hơn và đảm bảo được độ an toàn cho 
sản phẩm đến khách hàng. Phương châm của 
công ty là duy trì chất lượng để đạt được niềm 
tin về sự an toàn cho khách hàng. 

Sản phẩm chính: Rong biển

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.kdg21.com

Since our foundation in 2004, Haedamsol 
has produced a variety of seasoning lavers 
products to the domestic from domestic raw 
materials.

We have continued to develop with steady 
efforts and research to find a healthy taste.
With the ultimate goal of providing hygienic 
and healthy flavors to customers, we will 
grow into more reliable and trustworthy 
company.  

Main product: Laver

Ngành hàng / Product sectors: Nguyên liệu thực phẩm, Hải sản  / Food Ingredients, Seafood 
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HAIIN FISHERY UNION CORPORATION

Haiin là Hiệp hội gồm các chuyên gia thực 
phẩm. Công ty chỉ sử dụng rong biển được 
trồng tại trang trại của mình, những sản phẩm 
rong biển Haiin cung cấp mang lại hương vị 
thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. 
Haiin luôn cam kết duy trì chất lượng thơm 
ngon từ hương vị truyền thống. Qui trình sản 
xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm theo chứng 
chỉ HACCP. Haiin không ngừng nghiên cứu, 
phát triển sản phẩm, và công nghệ sản xuất đã 
sở hữu được nhiều bằng sáng chế.
 
Sản phẩm chính: Rong biển, Rong biển nướng, 
Snack

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.haiinfood.com * www.snsform.haiinfood.com

Haiin is an association of food specialists. 
Using the seaweed grown in Haiin own 
farm, Haiin seaweed pursues to provide the 
authentic flavor and fragrance of seaweed 
to the customers’ table. Haiin is a traditional 
food quality certified company for the 
recognition of the quality. It maintains the 
excellent quality of the traditional food while 
optimization of manufacture facilities and 
food safety through external agencies and 
HACCP certificate. 

Main product: Seaweed, Laver, Roasted 
Seaweed, Snack

Ngành hàng / Product sectors: Nguyên liệu thực phẩm, Hải sản  / Food Ingredients, Seafood 
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HANDORAJI FARMING ASSOCIATION
CORPORATION

Leebongsun Yakdoraji dinh dưỡng có vai trò 
quan trọng trong việc điều hoà, nâng cao sức 
khoẻ và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. 

Đặc biệt, chất Platycodin D (Platycodin D) 
của công ty chúng tôi đang được nghiên cứu 
để điều trị bệnh Corona 19, một loại virus cực 
kỳ nguy hiểm đến sức khoẻ của con người 
trên toàn thế giới. Leebongsun Yakdoraji chứa 
Platycodin D nhiều gấp 4 lần so với rễ hoa cát 
cánh thông thường.

Sản phẩm chính: Bột rễ hoa cát cánh 
HANDORAJI

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.handoraji.kr / www.handoraji.com

Leebongsun Yakdoraji has excellent 
effects on respiratory health and immune 
enhancement.  

In particular, Platycodin D (Platycodin 
D), which is being studied as a treatment 
for Corona 19, is attracting attention as 
a superfood of the world. Leebongsun 
Yakdoraji contains four times more 
Platycodin D than a regular balloon flower 
root.

Main product: HANDORAJI Balloon Flower 
Root Powder

Ngành hàng / Product sectors: Đồ uống, Nguyên liệu thực phẩm  / Drinks, Food Ingredients 
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JOOAN WHOLESALE CORP.

Jooan là công ty chuyên sản xuất và cung cấp 
thực phẩm ăn liền, đông lạnh như hotdog từ 
Hàn Quốc. Được chế biến từ nguồn nguyên 
liệu sạch, sản phẩm không chỉ giàu chất dinh 
dưỡng mà còn đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

Hiện chúng tôi đã có 4 công ty con và đang 
tìm kiếm thêm nhà phân phối tại Việt Nam.
 
Sản phẩm chính: Xúc-xích

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.jooanholdings.com

Founded in 2004, Jooan develops, 
distributes, manufactures, and exports food 
only, It’s a food company specializing in four 
subsidiaries. 

We’re looking for authentic wholesome food, 
safe food and healthy food.

Main product: Hotdog

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food 
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SONGHAK KOREA RED GINSENG

Công ty hồng sâm Songhak Hàn Quốc là nhà 
sản xuất các sản phẩm hồng sâm mà khách 
hàng có thể tin tưởng với hệ thống quản lý 
chất lượng tốt nhất trong một môi trường vệ 
sinh và sạch sẽ.
 
Sản phẩm chính: Nhân sâm Vàng Hàn Quốc, 
Nhân sâm Đen MYEONGIN Hàn Quốc thái lát

----- REPUBLIC OF KOREA -----
www.shginseng.com

Songhak Korea red ginseng company is 
a manufacturer of red ginseng products 
and produces products that our customers 
can trust by introducing the best quality 
management system in a sanitary and clean 
environment.

Main product: Korea Black Ginseng Gold, 
Myeogin Korea Black Ginseng Sliced

Ngành hàng / Product sectors: Thực phẩm chế biến / Fine Food 
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THANK YOU TO OUR GOLD PAVILION SPONSORS
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TÀI TRỢ VÀNG

,

PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUNGCHEONGNAM-DO HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM
CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY - (CEPA)


