Triển lãm Công Nghiệp Phụ Trợ Ô Tô hàng đầu trong khu vực Việt Nam

Tổng quan triển lãm 2019

28/2 - 2/3/2019

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
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Diện tích triển lãm

khách tham quan từ 47
quốc gia và khu vực

m2

đơn vị triển lãm từ 18
quốc gia và khu vực

9

khu gian hàng quốc
gia và khu vực

Triển lãm Automechanika Tp. Hồ Chí Minh phiên bản lần thứ 3 đã góp phần làm toả sáng ngành dịch vụ
đang phát triển tại Việt Nam và tiếp tục gắn kết ngành công nghiệp phụ trợ ô tô trong nước và quốc tế.

Đơn Vị Tham Quan
Nhóm khách tham quan chính
Bosch, Bridgestone, BMW,
Honda, Hyundai, MAHA,
Mitsubishi, Thaco and
Vingroup

Top 10 quốc gia có lượng khách tham quan lớn nhất

Australia

China

Japan

Korea

Malaysia

the
Philippines

Singapore

Thailand

the US

Vietnam

Phân khúc kinh doanh của khách tham quan

tham quan có ý định tiếp tục
93% khách
tham quan triển lãm năm 2020
tham quan ký hợp đồng ngay
46% khách
tại triển lãm
34% có ý định đặt hàng sau triển lãm
Lĩnh vực kinh doanh
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xe ô tô con
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43%
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xe vận tải
33%
xe motor
24%

C
B

A 37% đại lý, nhà phân phối,
nhà bán sỉ
B 22% nhà sản xuất
C 15% nhà cung cấp dịch vụ
D 10% nhà bán lẻ
E 7% nhà xe
F 4% hiệp hội thương mại /
cơ quan chính phủ
G 3% Viện nghiên cứu /
trường đại học /
trường bách khoa
H 1% Nhà xuất bản
I 1% Khác

Đơn Vị Triển Lãm

359

18 quốc gia và khu vực

Australia

China

Germany

Hong Kong

India

Indonesia

đơn vị triển lãm

quốc tế

Italy

69%

đơn vị triển lãm tiếp tục
tham gia kỳ triển lãm năm 2020

Japan

Taiwan

Thailand

Korea

Malaysia

the UAE

the UK

Poland

Singapore

the US

Vietnam

Các đơn vị triển lãm lớn
ASUKA, Autel, Brembo, Elring Klinger, Euroricambi, Hasaki Lubricants,
Hyundai Transys, Liqui Moly, MAHA, POLAR, Sangsin Brake, Sl Turbo,
Suotepower, VIE, Win World, Winhere Brake and Würth

Loạt chương trình bản lề tạo thêm cơ hội cho bạn
Hội thảo quản lý đội xe

Hội thảo bảo trì và huấn luyện sửa xe khi va chạm

• Diễn giả từ Liqui Moly, UPS, Vast Group, MICAS, Hiệp Hội VATA , HC
Group và EVALL

• Các buổi huấn luyện trực tiếp và thảo luận lý thuyết liên
quan đến sự tiến triển mới nhất trong lĩnh vực bảo trì và
sửa xe khi va chạm

• Thu hút hơn 80 khách tham dự
• Chủ đề: cuộc cách mạng điện tử và dây chuyền sản xuất ô tô trong
cuộc đổi mới cải cách xe hành khách, xe vận tải trong ngành logistics.

• Hơn 120 khách mời tham dự
• Chủ đề: đo lường và chẩn đoán

Chương trình kết nối trực tiếp

Biểu diễn drift xe

• Hơn 93 cuộc gặp gỡ trực tiếp dành cho khách mua và đơn vị triển
lãm

• 03 màn biểu diễn drift xe điêu luyện, thỏa mãn đam
mê.

• Hơn 30 khách mua quốc tế từ Trung Quốc, Ý, Hàn Quốc, Myanmar,
Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Việt Nam cùng nhiều nước khác
tham dự

• Hơn 700 người xem có cơ hội chiêm ngưỡng những siêu
xe hầm hố và cơ bắp cùng với các phụ kiện mới nhất
cho xe cải trang.
• Đơn vị tài trợ: AnglomOil, Hasaki, Karuna và Liqui Moly

Đêm tiệc triển lãm
• Màn diễn DJ sôi động do DJ Trang Moon thể hiện với
nhiều điệu nhảy cuốn hút.
• Không gian giải trí dành cho đơn vị triển lãm và khách
tham quan kết nối trực tiếp

Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau

5 – 7 / 3 / 2020

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
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