Vui lòng gi mail trước ngày 18/1/2019 theo địa chỉ:

marketing.vn@chanchao.com.tw
Attn: Ms. Jessica Nguyen

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG
MẪU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG
28/2 đến 2/3 năm 2019
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp.HCM, Việt Nam
Mỗi buổi kết nối kéo dài 15 phút (Lịch trình liên kết sẽ được thông báo sau)
Miễn phí

Ngày:
Địa điểm:
Thời gian:
Chi phí:
Tên công ty:

A)

________________________________________________________________

Thông tin công ty:

Người liên hệ: Ông/Bà

Phòng/Ban:

Chức vụ:

Người tham dự: Ông/Bà

Phòng/Ban:

Chức vụ:

ĐTDĐ/ liên hệ tại triển lãm:
Địa chỉ:
Thành phố:

Mã bưu điện:

Điện thoại:

/
Mã quốc gia

Mã thành phố

/

Quốc gia/Khu vực:
Fax:

Số

Mã quốc gia

/
Mã thành phố

/
Số

Website:

Email:

h: Đại lý, phân phối, bán sỉ

Lĩnh vực kinh

Nhà sản xuất

doanh:

Nhà bán lẻ

Nhà cung cấp dịch vụ (Sửa chữa/ nâng cấp/garage /xưởng

Đội xe

/Trung tâm dịch vụ / trạm/công ty xăng dầu)

Khác (Vui lòng ghi rõ): ___________________________________________________

Họạt động kinh doanh chi tiết:
Tóm tắt hoạt động (bao gồm cả hoạt động hiện tại ở
khu vực khác)
Doanh thu hàng năm

USD

Năm thành lập

Số nhân viên:

Sản phẩm và thương hiệu
__________% OEM, __________% Aftermarket
Sản phẩm trong lĩnh vực
Sản phẩm trong lĩnh vực
Sản phẩm phù hợp cho loại ô tô

○Xe thương mại
○Xe khách
○ Châu Âu
○ Châu Mỹ ○ Nhật
○ Hàn Quốc
○ Quốc gia ○ Khác

Nhà máy chính và công suất sản xuất
Thị trường mục tiêu (Địa lý)

Khu vực tập trung:

Sản xuất và phân phối
Phân khúc khách hàng mục tiêu
Chi nhánh và liên doanh (nếu có)
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Công ty có nhập khẩu sản phẩm từ các nước khác?
- Tỉ lệ phần trăm nhập khẩu?
- Từ nước nào?

Có/Không
%
%
(quốc gia)

nhập

khẩu

từ

B) Chi tiết sản phẩm:
i)

Tiêu chuẩn
1.) Chất lượng


ISO 9000



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS18001



TS 16949



QS 9000



Khác (vui lòng ghi rõ):

ii) Chi tiết sản phẩm (vui lòng đánh dấu vào phần thích hợp)
Mô tả sản phẩm:

1)
(
(
(
(
(
(
(

____

Phụ tùng và linh kiện
) 1.1 Hệ thống truyền động (động cơ, hộp số, ống xả)
) 1.2 Khung gầm (trục, tay lái, phanh, bánh xe, bộ giảm xóc)
) 1.3 Thân xe (bộ phận kim loại, hệ thống mái xe, phần khung, cửa sổ, cản)
) 1.4 Phụ tùng chuẩn (vòng bi, vòng đệm, ren, buộc…)
) 1.5 Nội thất (buồng lái, túi khí, bộ phận sưởi, ghế ngồi, điều hoà, bộ điều khiển, lọc khí)
) 1.6 Phụ kiện sạc 12 Volt (ổ cắm, dây cáp, đầu nối)
) 1.7 Thiết bị phục hồi và thiết bị mới cho ô ô

2)
(
(
(

Hệ thống điện tử
) 2.1 Hệ thống điện tử động cơ (bộ điều khiển, cảm biến, bộ truyền động)
) 2.2 Hệ thống đèn (đèn trước, LED / OLED, laser, ánh sáng nội ngoại thất)
) 2.3 Hệ thống điện (nguồn điện, pin, dây dẫn diện, kết nối ổ cắm, cảm biến, hệ thống chẩn đoán
trên xe)
( ) 2.4 Thiết bị tiện nghi (điều hoà tự động, sưởi ấm chỗ ngồi, thông gió, điều chỉnh ghế ngồi, điều
chỉnh từ xa)

3) Phụ kiện và tuỳ biến
( ) 3.1 Phụ tùng chung cho xe có động cơ (hệ thống giá đỡ, khung gầm thể thao, an toàn xe hơi, làm
mát không khí…)
( ) 3.2 Tuỳ chỉnh kỹ thuật (hệ thống xả thể thao, khung gầm thể thao, chíp và điều chỉnh động cơ,
thiết kế âm thanh, ghế ngồi…)
( ) 3.3 Tuỳ chỉnh hình ảnh (thiết kế nội thất, các chi tiết thân xe, màng dán cách nhiệt, hệ thống
airbrush)
( ) 3.4 Hệ thống thông tin giải trí (âm thanh, định vị, đa phương tiện, giao diện)
( ) 3.5 Thiết bị đặc biệt, lắp ráp và độ xe (linh kiện off-road và pickup, xe taxi, xe cảnh sát, xe cứu
thương, xe cho người khuyết tật)
( ) 3.6 Rơ móoc cho xe hơi, và dòng xe thương mại nhỏ, thiết bị và phụ tùng rơ-mooc
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4) Sửa chữa và bảo trì
( ) 4.1 Thiết bị và công cụ nhà xưởng (hệ thống và thiết bị, quản lý pin, palăng nâng, thiết bị đo và
kiểm tra, lắp ráp lốp, thiết bị nhà xưởng)
( ) 4.2 Sửa chửa thân xe (thiết bị và vật liệu)
( ) 4.3 Sơn và chống mòn (hệ thống, thiết bị, sơn, chống mòn, phụ tùng)
( ) 4.4 Thiết bị kéo/bảo trì và sửa chữa cấu trúc xe (thiết bị kéo, cấu trúc xe lưu động, cấu trúc đặc
biệt và hạng sang dành cho xe hạng nặng và hạng nhẹ)
( ) 4.5 Xử lý chất thải và tái chế (hệ thống, thiết bị)
( ) 4.6 An toàn nhà xưởng và sắp xếp nhà xưởng (lọc không khí, thông gió, sưởi, công nghệ nâng cao
sức khoẻ, công nghệ đảm bảo an toàn)
( ) 4.7 Nhà xưởng và thiết bị đại lý (hệ thống cửa hàng/lắp ráp, thiết bị kinh doanh, thiết bị văn
phòng và kho bãi)
( ) 4.8 Dầu và chất bôi trơn (hệ thống, thiết bị, dầu nhờn, phụ tùng, vật tư tiêu hao, xử lý chất thải và
tái chế)
5) Quản lý nhà xưởng và đại lý
( ) 5.1 Xây dựng và hoạch định nhà xưởng/đại lý/trạm xăng (tư vấn kinh doanh, chứng nhận, bảo vệ
môi trường)
( ) 5.2 Hệ thống quản lý đại lý (tài chính, quản lý đại lý…)
( ) 5.3 Quản lý nhà xưởng (giám sát và chứng nhận kỹ thuật)
( ) 5.4 Huấn luyện cơ bản và nâng cao (cơ học, cơ điện tử, thân xe, sơn, kinh doanh, đào tạo)
( ) 5.5 Tiếp thị đại lý và nhà xưởng (quảng cáo, phương tiện quảng cáo)
( ) 5.6 Nhà cung cấp dịch vụ Internet và trung tâm kinh doanh xe
( ) 5.7 Phục hồi và sáng kiến
6) Rửa, chăm sóc xe và hệ thống điều hoà
( ) 6.1 Rửa xe (chỗ và thiết bị rửa xe, phụ tùng)
( ) 6.2 Chăm sóc xe (vệ sinh nội ngoại thất, thiết bị chăm sóc xe, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc xe)
(
(

) 6.3 Chuẩn bị xe (chuẩn bị nội ngoại thất, sơn lót nano, sửa xe thông minh, bọc và sửa da, xử lý
ozone)
) 6.4 Trạmg xăng dầu (thiết bị trạm xăng, hệ thống bồn dành cho nhiên liệu thay thế)

7) Hệ thống lái thay thế và giải pháp số
( ) 7.1 Hệ thống di chuyển bằng điện và hệ thống lái thay thế khác (nơi sạc và cáp sạc, công nghệ pin,
động cơ điện và các hệ thống lái thay thế khác, công nghệ thành phố thông minh)
( ) 7.2 Kết nối công nghệ và an toàn (lái tự động, an toàn ABS, ESP …, giải trí, quản lý an ninh, quản lý
di chuyển…)
( ) 7.3 Dịch vụ di động (chia sẽ xe, quản lý đội xe kỹ thuật số, hệ thống OBD, bảo trì dự đóan, quản lý
tự động)
( ) 7.4 Công nghệ nhà xưởng mới (kính thông minh hình ảnh thật và ảo, hỗ trợ sửa xe và đào tạo, in
3D phụ tùng)
( ) 7.5 Sáng kiến và hỗ trợ tiết kiệm (trung tâm năng lực xe hơi, đào tạo lưu động điện và xe kết nối
công nghệ)
8) REIFEN (Lốp xe)
( ) 8.1 Lốp xe (Lốp độc quyền cho dòng xe SUV, xe thể thao, xe cao cấp, lốp vành rộng, lốp công
nghiệp, lốp xe gắn máy, lốp đặc biệt, ruột xe)
( ) 8.2 Bánh và vành xe (vành xe độc quyền cho dòng xe SUV, xe thể thao, xe cao cấp, vành xe rộng,
vành xe công nghiệp, vành xe tuỳ chỉnh, công nghệ khung gầm, hệ thống kiểm soát áp suất
lốp xe, thiết bị chống trộm và bánh xe)
( ) 8.3 Sửa chữa lốp xe (sửa chữa hao mòn lốp xe, chất tẩy rửa, thiết bị sửa chữa, bộ lọc, thiết bị
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(
(
(

khung)
) 8.4 Lốp xe đã qua sử dụng (đắp lại lốp, tái chế, lưu hoá, chăm sóc lốp)
) 8.5 Quản lý lốp xe (đăng ký hẹn trực tuyến, Hệ thống IT, cổng lốp xe trực tuyến, kiểm tra lốp xe,
cho thuê lốp xe)
) 8.6 Kinh doanh và lưu trữ lốp xe (thiết bị và cơ sở vật chất phòng trưng bày/hoạt động /lưu trữ
/văn phòng/hỗ trợ bán hàng, an toàn, chứng nhận, nơi lưu trữ lốp xe)

9) Khác
Vui lòng ghi
rõ:______________________________________________________________________________

Xác nhận và ký tên: (Tên)_________________________ (Chữ ký) _________________________________
Ngày tháng năm: ____________________________________________
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