
 

  

   

  

  

 

 

Tên triển lãm Triển lãm thương mại hàng đầu khu vực tại Việt Nam trong ngành công nghiệp dịch vụ ô tô tập 

trung vào khách thương mại từ Việt Nam 

Thời gian 23 – 25.6.2023 

Giờ mở cửa 09:00 sáng – 17:00 chiều 

Địa điểm Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 

799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Diện tích   10,200 mét vuông 

Số đơn vị tham gia  Dự kiến 390 đơn vị 

Khách tham quan 10.112  khách tham quan từ 42 quốc gia và khu vực  (2022) 

Nhóm sản phẩm Bộ phận và thiết bị: thiết bị dành cho hệ thống lái thông thường, khung xe, thân xe, phụ bộ 

phận cơ khí tiêu chuẩn, nội ngoại thất, phụ kiện sạc 12 volt, thiết bị tái tạo, thiết bị phục hồi và 

làm mới ô tô và xe tiện tích, xử lý chất lượng không khí bên ngoài và khí thải, nguyên liệu mới  

Điện tử và tuỳ chỉnh: điện tử động cơ, đèn xe, hệ thống điện, điện tử tiện nghi, giao diện 

người và xe (HMI), kết nối, Internet vạn vật  

Phụ kiện và tuỳ chỉnh: Phụ kiện chung cho xe gắn máy, Tuỳ chỉnh kỹ thuật , Tuỳ chỉnh hình 

ảnh, Giải trí và CNTT ô tô , Xe đặc biệt, thiết bị, lắp ráp và độ xe, Rơ mooc ô tô và rơ mooc xe 

tiện ích cỡ nhỏ, phụ tùng và phụ kiện cho rơ mooc, Buôn bán 

Chẩn đoán và sửa chữa: Thiết bị nhà xưởng dùng cho sửa chữa và bảo trì, Công cụ, Bảo trì 

kỹ thuật số, Chẩn đoán, Bảo trì và sửa chữa cấu trúc thượng tầng ô tô, Thiết bị kéo, Thiết bị 

nhà xưởng dùng cho sửa chữa và bảo trì hệ thống lái thay thế, Giải pháp liên kết và buộc, Xử 

lý và tái chế chất thải, Thiết bị nhà xưởng và đại lý, Dầu nhờn và chất bôi trơn, Chất lỏng kỹ 

thuật, Khái niệm nhà xưởng 

Quản lý nhà xưởng và đại lý: Nhà xưởng/đại lý/xây dựng và quy hoạch trạm xăng, Đại lý, 

quản lý kinh doanh và dịch vụ, Tiếp thị số, Quản lý dữ liệu khách hàng, Hiện diện trực tuyến, 

Thương mại điện tử và thanh toán di động, Đào tạo và phát triển chuyên môn cơ bản và nâng 

cao, Tiếp thị nhà xưởng và đại lý, Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và ô tô/phụ tùng/dịch vụ, Tái 

tạo kinh tế, nghiên cứu, tư vấn và sáng kiến cụm  

Rửa và chăm sóc ô tô: Rửa xe, Chăm sóc xe, Công tác chuẩn bị và chi tiết xe, Cải tạo và xử 

lý nước, Thiết bị trạm xăng.  

Hệ thống lái thay thế và nhiên liệu: Lưu trữ năng lượng, Nhiên liệu thay thế, Sản phẩm bổ 

sung, Khái niệm xe, Tài nguyên, Hệ thống sạc và công nghệ bồn chứa, Công nghệ nhà xưởng 

mới. 

Lốp và bánh xe (năng lực lốp): Lốp, Bánh và vành xe, Sửa chữa và loại bỏ lốp, Lốp và vành 

đã qua sử dụng và vành xe, Hệ thống và quản lý lốp, vàn, Thiết bị kinh doanh và lưu trữ lốp, 

Phụ kiện lốp, vành và lắp đặt. 

 
 
 
23 – 25.6.2023 

Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

Số liệu  



Thân xe và sơn: Sửa chữa thân xe, Sơn và bảo vệ chống ăn mòn, Sửa chữa thông minh dành 

cho sơn, bộ phận kim loại, bộ phận nhựa, cửa sổ, đèn pha, vành, Nguyên liệu mới 

Di động – dịch vụ và lái tự động: Dịch vụ di động, Lái tự động, Quản lý đội xe/cho thuê/ di 

động doanh nghiệp  

Xe máy (Năng lực xe máy): Phụ tùng và bộ phận xe máy, Phụ kiện xe máy, Sửa chữa vào 

bảo trì, Điện tử và hệ thống, Nhóm dịch vụ, viện công nghiệp và nhà xuất bản 

Sản xuất ô tô và Tự động hoá: Sản xuất bộ phận và phụ tùng ô tô, Tự động hoá, Hệ thống và 

thiết bị sản xuất ô tô, Kiểm tra ô tô và quản lý chất lượng, Thiết kế ô tô, nghiên cứu & phát triển, 

Nguyên liệu ô tô.  

Khác: Viện công nghiệp, Nhà xuất bản  

Phí tham gia 

 

Gian hàng chuẩn 

(tối thiểu 9 mét vuông) 

USD 335 / mét vuông 

Gian hàng cao cấp 

(tối thiểu 9 mét vuông) 

USD 395 / mét vuông 

Gian hàng trống 

(tối thểu 24 mét vuông) 

USD 305 / mét vuông 

 

  

  

  
 

 

Sự kiện trước triển 

lãm 

Phí dịch vụ 

Trựng bày hình ảnh công ty/logo 

thương hiệu 

USD 300 

Cơ hội phát biểu tại hội thảo USD 500 

Trưng bay gian hàng lều USD 800 
 

Phát tài liệu tiếp thị USD 800 

Trọn gói USD 1,500 

  
 

Phí vào cổng Chỉ dành cho khách tham quan thương mại; miễn phí 

Ban tổ chức Công ty TNHH Messe Frankfurt (HK)  

Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao International 

Công ty dịch vụ triển lãm Yorkers Việt Nam 

IĐơn vị bảo trợ quốc 

tế/trong nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASA – Liên đoàn hiệp hội các nhà sản xuất và nhập khẩu thiết bị dịch vụ ô tô (Đức)  

CAMEIA – 
Uỷ ban hợp tác quốc tế-Hiệp hội công nghiệp thiết bị bảo trì ô tô Trung 

Quốc 

CCIFV – Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt 

HAMEE  – Hiệp hội doanh nghiệp điện-cơ khí Tp.HCM 

MOIT – Bộ Công thương (Việt Nam) 

MOST – Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam)  

OTO-HUI – Mạng lưới kỹ thuật viên ô tô Việt Nam  

RUPA – Hiệp hội các nhà sản xuất nhựa-cao su (Việt Nam)  

TAITRA – Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan 

TTVMA – Hiệp hội các nhà sản xuất xe vận tải Đài Loan 

VAMI – Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam 

VASI – Hiệp hội công nghiệp phụ trợ Việt Nam 

VATA – Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam 

VRA – Hiệp hội cao su Việt Nam 

VSAE – Hội kỹ sư ô tô Việt Nam 
 



Quan tâm đặc biệt Sản xuất ô tô, chuyển đổi và tự động hoá  

Dịch vụ ô tô và bảo trì  

Phụ kiện và Tuỳ chỉnh  

Số hoá 

Năng lực xe máy 

  Năng lực xe tải- xe thương mại và logistics  

Chương trình bản lề Hội thảo trao đổi kết nối Automechanika  

Ngày hội dịch vụ ô tô 

Hội thảo dịch vụ và bảo trì ô tô 

Kết nối (chương trình kết nối kinh doanh kéo dài cả năm) 

Nhà máy thông minh và Hội nghị CMCN 4.0  

AutoFest@HCMCity 

Biểu diễn xe 

Giờ hạnh phúc và tiệc NITZ  

Liên hệ Công ty TNHH Messe Frankfurt (HK) 

35/F China Resources Building 

26 Harbour Road 

Wanchai, Hong Kong 

Tel: +852 2802 7728      Fax: +852 2519 6079 

autoasia@hongkong.messefrankfurt.com 

 

Dành cho doanh nghiệp Đài Loan: 

Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao  

3/F No 185 Kanchien Road, Neihu District 

Taipei, Taiwan 

Tel: +886 2 2659 6000       

Fax: +886 2 2659 7000 

sales@chanchao.com.tw  

 

Dành cho doanh nghiệp Việt Nam: 

Công ty Dịch vụ Triển lãm Yorkers Việt Nam 

Phòng 1107, Tầng 11, Toà nhà Đông Dương, Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM 

Tel: +84 28 3827 9156       

Fax: +84 28 3827 9157 

salesA@chanchao.com.tw / 

salesC@chanchao.com.tw 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ban tổ chức                                                                          
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