Triển lãm Thương mại hàng đầu khu vực Việt Nam về ngành Cô ng nghiệp Dịch vụ Ô Tô hướng tới mục tiêu khách
hàng từ Việt Nam
Ngày triển lãm
15 – 17/3/2017 (hàng năm)
Thời gian mở cửa
tham quan

09:00 – 17:00

Địa điểm

Trung Tâm Hội Chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô triển lãm

9,200 m2 (kỳ vọng)

Đơn vị tham gia

350 đơn vị (kỳ vọng)

Khách tham quan

8,000 khách (kỳ vọng)
Phụ tù ng & Linh kiện: Cơ cấu truyền động; khung; thân xe; bộ phận tiêu chuẩn; Nội thất; hệ thống ổ
đĩa thay thế thiết bị gốc; phụ kiện sạc; tái tạo; tân trang và phục hồi các bộ phận cho xe khách và xe tiện
ích
Điện tử và hệ thống: Động cơ điện tử; xe chiếu sáng; hệ thống cung cấp điện; hệ thống giao thông
thông minh / xe an toàn (ITS); điện tử tiện ích
Phụ kiện & Tù y chỉnh: Các phụ kiện cho xe cơ giới nói chung; chế tạo kỹ thuật; chế tạo hình ảnh;
thông tin giải trí; xe đặc biệt; thiết bị sửa chửa; vành bánh xe; lốp xe; hệ thống quản lý áp suất lốp; Rơ
moóc xe và xe kéo xe tiện ích nhỏ; phụ tùng và các bộ phận phụ tùng cho rơ moóc
Sửa chữa & Bảo trì: Thiết bị Hội thảo và các công cụ; sửa chữa thân xe; sơn và bảo vệ chống ăn mòn;
bảo dưỡng và sửa chữa kết cấu thượng tầng xe; dịch vụ kéo xe; hỗ trợ tai nạn; dịch vụ điện thoại di
động; xử lý và tái chế; thiết bị hội thảo và đại lý xe ô tô; dầu và chất bôi trơn
Quản lý & giải pháp kỹ thuật số: Hội thảo / đại lý xe hơi / thiết kế và xây dựng trặm xăng; tài chính;
khái niệm nhượng quyền thương mại; khẳng định quản lý và yêu cầu kiểm soát; hệ thống quản lý đại lý;
quản lý hội thảo; đào tạo nghề và đào tạo tiên tiến; hội thảo và tiếp thị đại lý xe ô tô; mạng lưới dịch vụ
Internet và chợ xe; xúc tiến thương mại và công nghiệp; di động
Rửa xe, chăm sóc và cải tạo: giặt; chăm sóc xe; xe mới hoặc cải tạo; sạc cơ sở hạ tầng và tiếp nhiên
liệu
Gian tiêu chuẩn (nhỏ nhất là 9m2)
USD 300 / sqm
Gian trống (nhỏ nhất là 36m2)
USD 270 / sqm
Chỉ dành cho khách tham quan chuyên ngành, miễn phí vào cổng
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd
Chan Chao International Co Ltd
Yorkers Exhibition Service Vietnam

Nhó m sản phẩm

Phí tham gia
Phí vào cổng
Ban tổ chức

Đơn vị bảo trợ trong
Hiệp hội Cao su Việt Nam
nước
ASA
– Federal Association of the Manufacturers and Importers of Automobile Service Equipment
Đơn vị bảo trợ quốc
(Germany)
tế
TAITRA – Hiệp hội phát triển ngoại thương Đài Loan
TTVMA – Hiệp hội các nhà sản xuất xe vận tải Đài Loan
ZDK
– German Federation for Motor Trades and Repairs
Trưng bày đặc biệt
Xe máy Expo Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình

Được xác nhận

Liên hệ

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd
35/F China Resources Building
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
Tel: +852 2802 7728
Fax: +852 2519 6079
autoasia@hongkong.messefrankfurt.com

Đối với các công ty tại Đài Loan và Hàn Quốc:
Chan Chao International Co Ltd
3/F No 185 Kanchien Road, Neihu District
Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2659 6000
Fax: +886 2 2659 7000
sales@chanchao.com.tw
Đối với các công ty tại Việt Nam:
Yorkers Exhibition Service Vietnam
Rm 1107, Dong Duong Building
No 4 Nguyen Dinh Chieu str, Da Kao, District 1
HCMC, Vietnam
Tel: +84 8 3827 9156
Fax: +84 8 3827 9157
linkage@linkage-vn.com / salesB@chanchao.com.tw

Vui lòng liên hệ đối tác địa phương
Thông tin liên hệ cụ thể có thể tìm thấy tại website: www.messefrankfurt.com
Đến phần công ty/ tiểu sử của chúng tôi/ đối tác/ đối tác kinh doanh toàn cầu

Thông tin như các 10 Feb 2017

