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:
Thời gian mở cửa tham quan:
Địa điểm:
Quy mô triển lãm
Đơn vị tham gia:
Khách tham quan:
Nhó m sản phẩm

28/2 – 2/3/2019 (Hàng năm)
9:00 – 17:00
Trung Tâm Hội Chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
10,200 sqm
380 đơn vị (Kỳ vọng)
8,600 khách (Kỳ vọng)

Phí gian hang

Gian hàng tiêu chuẩn (tối thiểu 9 sqm)
USD 300 / sqm
Gian hàng cao cấp
USD 350 / sqm
Đất trống (tối thiểu 18 sqm)
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
HAMEE
– Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện Tp.HCM
MOIT
– Bộ Công Thương
MOST
– Bộ Khoa Học & Công Nghệ
OTO-HU – Cộng Đồng Kỹ Thuật Ô Tô Xe Máy Máy Công Trình Việt Nam
RUPA
– Hội Cao Su Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh
SIDEC
– Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghiệp Hỗ Trợ
VAMI
– Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam
VASI
– Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam
VATA
– Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam
VRA
– Hiệp hội cao su Việt Nam
VSAE
– Hiệp Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt Nam
ASA
– Hiệp hội liên bang các nhà sản xuất và nhập khẩu Thiết bị Dịch vụ Ôtô (Đức)
CAMEIA – Ủy ban Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội Công nghiệp Bảo trì Thiết bị Tự động Trung Quốc
TAITRA
– Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan
TTVMA
– Hiệp hội Nhà sản xuất Phương tiện Giao thông Vận tải Đài Loan
Triển lãm Xe máy
Công nghệ lốp xe
Automechanika Academy, Hội thảo sửa chửa & Bào trì, Trình bày sản phẩm

Quy định tham quan
Ban tổ chức
Đơn vị bảo trợ trong nước

Đơn vị bảo trợ quốc tế

Sự kiện đồng tổ chức
Chương trình sự kiện (2018)
Liên hệ

Phụ tù ng & Linh kiện: cơ cấu truyển động; khung gầm; thân xe; bộ phận tiêu chuẩn; Nội thất; 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 điện; 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; lắp ráp và sửa đổi; 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 phần xưởng và các công cụ; sửa chữa thân xe; sơn và bảo vệ chống ăn mòn;
thiết bị kéo/ bảo dưỡng và sửa chữa kết cấu thượng tầng xe; xử lý và tái chế; hội thảo về an toàn; thiết bị hội
thảo và đại lý xe ô tô; dầu và chất bôi trơn
Nhà phân phối & quản lý phân xưởng: Phân xưởng/ đại lý phân phối xe hơi / thiết kế và xây dựng trạm
xăng; các hệ thống quản lý đại lý: quản lý phan xưởng; đào tạo cơ bản và nâng cao; phan xưởng và tiếp thị
đại lý xe ô tô; các nhà cung cấp dịch vụ internet và chợ xe; cải tạo kinh tế; các sáng tạo mới.
Rửa xe, chăm sóc & tân trang: rửa xe, chăm sóc xe, trang thiết bị cho xe; Thiết bị trạm xăng
Hệ thống truyền động thay thế và giải pháp kỹ thuật số: Điện thế và các hệ thống ổ đĩa thay thế khác;
Xe kết nối và xe an toàn; Dịch vụ di động; Công nghệ phân xưởng mới; Các sáng tạo mới và hỗ trợ kinh tế
REIFEN (Ngành lốp mới): Lốp; Bánh xe và vành bánh xe; Sửa chữa lốp; Lốp xe đã sử dụng; hệ thống quản
lý lốp; Bán hàng thiết bị và lưu trữ lốp xe

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

Công ty tại Đài Loan:
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
Công ty tại Việt Nam:
Yorkers Exhibition Service Vietnam
Rm 1107, 11/F, Dong Duong Building
No 4 Nguyen Dinh Chieu Str, Da Kao, District 1
HCMC, Vietnam
Tel: +84 28 3827 9156
Fax: +84 28 3827 9157
linkage@linkage-vn.com / salesc@linkage-vn.com

Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh tại khu vực của bạn
Thông tin liên hệ có thể www.messefrankfurt.com;
Thông tin cập nhật vào ngày 27 tháng 6 năm 2018
go to The Company / Our profile / Partners / Sales Partners Worldwide

