
Ngày: Ngày 28 tháng 2, 2019 ( Thứ Năm )

Thời gian: 10:45 - 12:00

Địa điểm :

Thời gian Chủ đề Diễn giả

10:45 - 11:30
Tổng quan về thị trường ô tô tại Việt Nam năm 

2018, và những dự báo cho năm 2019

ông Nguyễn Thanh Đàm, 

Chủ tịch Vast Group

11:30 - 12:00 Xu hướng của công nghệ ô tô trong thời đại 

công nghiệp  4.0

ông Trần Đình Vũ,

Chủ tịch công ty công nghệ 

MICAS

Ngày: Ngày 28 tháng 2, 2019 ( Thứ Năm )

Thời gian: 14:00 - 17:00

Địa điểm :

Thời gian Chủ đề Diễn giả

14:00 - 14:10
Xu hướng và sự phát triển vận tải thương mại tại 

Việt Nam

ông Nguyễn Văn Quyền,

Chủ tịch Hiệp Hội VATA

14:15 - 14:30

Quản lý đội xe tại Việt Nam và thách thức của 

ngành vận tải với công nghệ và giải pháp mới 

nhất 

ông Nguyễn Đình Chiến, 

TGĐ HC Group

14:35 - 15:00
Sự thay đổi xu hướng thị trường ô tô với điện khí 

hóa

ông Hookyung Lee,

giám đốc điều hành của 

EVALL

15:15 - 15:45
Hoá chất: Nhà vô địch bí ẩn về tiết kiệm chi phí 

trong điều hành đội xe 

ông Steffen Niemietz – 

Kỹ sư Tập đoàn Liqui Moly.

 

ông Vincent Prinzing, Giám 

đốc khu vực phụ trách xuất 

khẩu của Tập đoàn  Liqui 

Moly

16:00-16:30
Định hướng tương lai ô tô công nghệ cao cùng 

logistics

bà Jennifier Wong, 

giám đốc Marketing

16:30 - 17:00 Cách cải thiện hiệu quả đội xe của bạn

ông Khúc Hữu Thanh Hải,

Tổng Giám đốc công ty CP 

Vận Tải Đất Cảng

Khu vực hội nghị, sảnh chính, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC

Học Viện Automechanika 

* Dành cho mọi đối tượng

* Dịch vụ phiên dịch Tiếng Việt/Tiếng Anh được cung cấp

Hội thảo quản lý đội xe

Khu vực hội nghị, sảnh chính, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC

* Dành cho mọi đối tượng

* Dịch vụ phiên dịch Tiếng Việt/Tiếng Anh được cung cấp



Ngày: Ngày 1 tháng 3, 2019 ( Thứ Sáu )

Thời gian: 10:00 - 16:30

Địa điểm :

Thời gian Chủ đề Diễn giả

10:00 - 10:40

Hội thảo huấn luyện 1: 

Xử lý xe sau va chạm (Lý thuyết)

Định lượng: Phần lý thuyết phần va chạm  

ông Mark Czvitkovits

giám đốc điều hành 

I-CAR Australia

10:50 - 11:35

Hội thảo huán luyện 2: 

Công nghệ mã hoá khoá động cơ  

1) Kiến thức cơ bản về hệ thống mã hoá khoá 

động cơ         

2) Chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa bảo dưỡng hệ 

thống mã hoá khoá động cơ 

ông Nguyễn Quang 

Trưởng, 

kỹ sư nghiên cứu phát triển 

máy chẩn đoán công ty 

Innova Electronics

11:45 - 12:30

Hội thảo huấn luyện 3: 

Công nghệ sửa chữa xe sau và chạm và các xu 

hướng

Công tác hỗ trợ phòng ngừa va chạm trong xe hơi  

(hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến - ADAS)

ông Mark Czvitkovits

giám đốc điều hành 

I-CAR Australia

13:30 - 14:20

Hội thảo huấn luyện 4:

Ứng dụng phần mềm trong công việc sửa chữa ô 

tô

Ông Nguyễn Minh Vũ 

P. Giám đốc kỹ thuật, OBD 

Việt Nam

14:20 - 15:20
Hội thảo huấn luyện 5:

Công nghệ chẩn đoán xe hơi hiện đại

Ông Nguyễn Minh Vũ 

P. Giám đốc kỹ thuật, OBD 

Việt Nam

15:20 - 16:05 

Hội thảo huấn luyện 6: 

Hệ thống CAN BUS

Cách xác định lỗi CAN BUS     

Kinh nghiệm xử lý lỗi và các hư hỏng thường gặp 

của hệ thống CAN BUS

Ông Nguyễn Quang 

Trưởng kỹ sư nghiên cứu 

phát triển máy chẩn đoán 

công ty Innova Electronics

16:10 - 16:30 Cấp chứng nhận và chụp hình lưu niệm I-CAR & OTO-HUI

Huấn luyện sửa xe khi va chạm và hội thảo bảo trì

Khu vực hội nghị, sảnh chính, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC

* 10 USD cho mỗi người tham gia mỗi khóa học

* Mỗi người tham gia đăng ký trước thành công sẽ nhận được " Chứng nhận tham dự " khi tham 

dự buổi thuyết trình.

* Dịch vụ phiên dịch Tiếng Việt/Tiếng Anh được cung cấp



Địa điểm Đơn vị tổ chức

Ngày 1 tháng 3.

2019 ( Thứ Sáu )

Ngày 2 tháng 3.

2019 ( Thứ Bảy )

11:00 - 11:45

14:00 - 14:45

Ngày: Ngày 1 tháng 3, 2019 ( Thứ Sáu )

Thời gian: 17:00 - 21:00

Địa điểm :

Ngày: Ngày 2 tháng 3, 2019 ( Thứ Bảy )

Thời gian: 10:00 - 11:00

Địa điểm :

Thời gian Diễn giả

10:00 - 11:00

ông Nguyễn Thanh Bình,

giám đốc Trung Tâm 

Thông Tin Thương Mại 

CN VCCI HCM

Ngày: Ngày 2 tháng 3, 2019 ( Thứ Bảy )

Thời gian: 13:30 - 14:30

Địa điểm :

Thời gian Diễn giả

13:30 - 14:30

ông Đỗ Duy Đức, Nguyễn 

giám đốc dịch vụ Thaco 

Nam Định, Nguyên Phó 

giám đốc trung tâm huấn 

luyện kỹ thuật ô tô Việt 

Nam, Giám đốc dịch vụ 

Duy Đức Workshop

Chủ đề

1) Chia sẻ một vài kinh nghiệm bảo dưỡng xe hơi đúng 

cách

2) Khi nào cần thay dầu nhờn động cơ?

3) Làm thế nào xác định độ nhớt phù hợp cho động cơ

4) Phòng chống tình trạng quá nhiệt động cơ

5) Bí quyết nâng cao tuổi thọ ắc quy trên ô tô 

* Dành cho mọi đối tượng

* Dịch vụ phiên dịch Tiếng Việt/Tiếng Anh được cung cấp

Giao lưu Kết nối và tiệc Party

Sảnh chính, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn ( SECC )

Thị Trường Ô tô Việt Nam - 

Chiến lược thâm nhập thị trường và thiết lập văn phòng

Khu vực hội nghị, sảnh chính, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Chủ đề

Chính sách thuế, chiến lược phát triển thị trường ô tô 

Việt Nam và những lời khuyên hữu ích khi thành lập 

văn phòng tại Việt Nam

* Dành cho mọi đối tượng

* Dịch vụ phiên dịch Tiếng Việt/Tiếng Anh được cung cấp

Hội Thảo hướng dẫn bảo trì và nâng cao tuổi thọ động cơ xe hơi

Khu vực hội nghị, sảnh chính, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn 

( SECC )

Biểu diễn xe mạo hiểm

16:15-17:00

Thời gian

Khu vực biểu diễn xe, 

Trung Tâm Hội Chơ & 

Triển lãm Sài Gòn SECC

D1VN
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