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Since 2006

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ,
NGUYÊN PHỤ LIỆU & SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM LẦN THỨ 14

27/11 - 30/11/2019

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thường trực ban tổ chức

Ủng hộ bảo trợ

www.vinamacexpo.com.vn

KẾT QUẢ VINAMAC EXPO
KHÁCH THAM QUAN
2500

Chuyên ngành 10245

1564

1237

976
1197

1429

1565
1214

1418

1654

1737

1476

1000

1624

1873

2235

Năm 2018

1739

1500

2132

2000

Thương mại 3896

2343

Năm 2017

1247

Quốc tế 1779

LĨNH VỰC QUAN TÂM

500

0
Cơ khí Máy CN

Điện

In ấn

Hóa chất Sắt thép

Bao bì

Sơn

Dệt may

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI TRIỂN LÃM
Hội thảo tọa đàm
 Hội thảo chuyên đề máy móc thiết bị công nghiệp, Hóa chất,
nguyên phụ liệu công nghiệp, tự động hóa, công nghiệp 4.0

Hội thảo,
Tọa đàm

 Gặp gỡ lãnh đạo cơ quan quản lý, Hiệp hội ngành hàng, diễn đàn
Doanh nghiệp...
 Hoạt động tham quan khảo sát, các buổi tọa đàm về chính sách
đầu tư, xúc tiến giao thương tại triển lãm...

Họp báo

Tri ân khách tham quan chuyên ngành
 Bốc thăm trúng thưởng.

Thư mời
trực tiếp

Chính phủ
&
Hiệp hội

TRUYỀN
THÔNG

Báo,
Tạp chí

Marketing
trực tuyến

 Quà tặng cho khách tham quan chuyên ngành.
 Quà tặng cho khách đăng ký tham quan trực tuyến.

Gọi điện,
Gửi tin
nhắn

 Thông tin chi tiết: www.vinamacexpo.com.vn

Phát thanh
truyền hình

Banner
ngoài trời

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Máy móc thiết bị nguyên phụ liệu công nghiệp: Xe
nâng, thiết bị vận chuyển kho bãi , máy móc công trình,
máy xây dựng , máy đóng gói bao bì, máy nông nghiệp,
máy & dụng cụ làm vườn , máy nén khí, máy đo áp suất
hệ thống làm lạnh, dụng cụ cầm tay, mô tơ, van công
nghiệp, vòng bi…

Thiết bị và Công nghệ In thêu ngành dệt may, Công
nghệ Quảng cáo In phun kỹ thuật số: Máy in truyền
nhiệt máy in tự động, in phun, in định dạng, in lưới , vật
liệu ngành in, mực in , máy in hoa, vật liệu in hoa , máy
in dệt, thiết bị dệt , tự động hóa và xử lý nước thải, bảo
vệ môi trường…

Thép, Luyện kim, Ống thép, Gang thép, Gia công
kim loại: Thép, ống thép, gang thép, luyện kim , đúc
kim loại, gia công kim loại , vật liệu chịu nhiệt, titan, vật
liệu chống mài mòn, dầu chống gỉ…

Công nghiệp hóa chất, Sơn & Vật liệu phủ: Hóa chất
cơ bản, hóa chất dân dụng , hóa chất công nghiệp, chất
tẩy rửa, chất tẩy cặn, tẩy trắng, màng chống cáu cặn,
xử lý nước thải , hóa chất nông nghiệp, phân bón , thuốc
bảo vệ thực vật, hóa chất ngành dệt nhuộm, thuốc
nhuộm, bột màu , hóa chất tổng hợp, hóa chất sinh học,
hóa chất ngành y tế, dược phẩm , máy móc, nhựa, cao
su, sơn & vật liệu phủ, sơn phủ, phụ gia hóa chất dùng
cho ngành sơn & mực in, nguyên liệu sản xuất sơn, phụ
gia kết dính, chống thấm…

Công nghệ hàn cắt & Gia công kim loại: Thiết bị hàn
cắt, linh kiện hàn cắt , Gia công kim loại , đá mài…
Công nghiệp ngũ kim & Linh kiện cố định:Máy móc sản
xuất, gia công bu long, đai ốc, ốc vít, đinh vít, đinh tán,
khuôn vít , vòng đệm lò xo, vòng đệm phẳng , dây cáp
không gỉ…

THÔNG TIN CHUNG
Thời gian:

27/11 - 30/11/2019

Địa điểm:

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Mở cửa
27/11/2019:
28/11 - 29/11:
30/11/2019:

Lễ Khai mạc :
09h00 - 10h00
Khách tham quan: 10h00 - 17h30
Khách tham quan: 09h00 - 17h30
Khách tham quan: 09h00 - 12h00

QUY MÔ TRIỂN LÃM
- 10.000 m2 | 500 Gian hàng | 450 Đơn vị
- Quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, CH. Séc, Ý
Ấn Độ, Đài Loan...
- Số lượng khách tham quan:  10.000 khách trong nước & quốc tế.
 Hơn 80% khách chuyên ngành.
- Chiến lược tuyên truyền, quảng bá, vận động khách tham quan: Thư mời trực tiếp, Chính phủ & Hiệp hội,
Phát thanh truyền hình, Báo, tạp chí, Banner ngoài trời, Gọi điện/ gửi tin nhắn, Marketing trực tuyến, Họp báo, Hội thảo
tọa đàm.

GIAN HÀNG
Gian hàng tiêu chuẩn (9m2) 3m x 3m: Vách ngăn, biển tên đơn vị triển lãm bằng
Tiếng Việt, 1 bàn thông tin, 2 ghế gấp, 2 đèn neon 40W, 1 nguồn điện 5A - 220V,
1 sọt rác, thảm trải sàn.
Đất trống: Tối thiểu 18m2, do khách hàng tự thiết kế và dàn dựng. Để tránh các
ảnh hưởng đến tổng thể chung của Triển lãm các thiết kế phải được sự đồng ý của
Ban tổ chức.
Dịch vụ tiêu chuẩn:
- Cung cấp thẻ đeo, thư mời khai mạc, tham quan.
- Giới thiệu doanh nghiệp tại catalogue triển lãm.
- Dịch vụ vệ sinh, an ninh trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.
- Dàn dựng, tháo dỡ gian hàng tiêu chuẩn.
Quảng cáo trên catalogue triển lãm
- Trang bìa 2, 3, 4 in màu.
- Trang ruột màu trắng đen.
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THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Gửi đơn đăng ký tham dự cùng với 50% tiền đặt cọc phí tham dự bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới:
Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
Số tài khoản (VND): 0021001057032
VIETCOMBANK HANOI - 11B Cát Linh, Hà Nội
Số tiền còn lại được thanh toán chậm nhất 45 ngày trước khai mạc triển lãm.
* Ban tổ chức cung cấp nhiều gói tài trợ nhằm thúc đẩy quảng bá thương hiệu, hình ảnh...
Thường trực Ban tổ chức
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM - VAMI
Add: Tầng 2 tòa nhà 21 tầng, 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024 3936 8503
Fax: 024 3936 8504
Email: vphh@vami.com.vn
Website: www.vamin.com.vn

CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VÀ QUẢNG CÁO VIỆT NAM
Add: 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024 3936 5566
Tel: 024 3936 5568
Email: xttm@vietfair.vn
Website: www.vietfair.vn

