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Phiên bản thực tế, mới lạ và hấp dẫn tại Automechanika Tp.HCM 

2018  

 

Nhiều sự kiện giáo dục đồng hành cùng Automechanika 2018 

(Automechanika Academy) 

 

Chỉ còn 4 tuần nữa, Triển lãm ngành công nghiệp dịch vụ ô tô - 

Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh (AMHCMC) 2018– diễn đàn 

kinh doanh quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ ô tô tại Việt Nam - 

sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 

25 – 27/4/2018. Sau một năm ra mắt thành công, phiên bản 

Automechanika 2018 một lần nữa quy tụ các tên tuổi lừng danh (trong 

nước và quốc tế) trong ngành ô tô với sự tham gia của 360 đơn vị cùng 

8.500 khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới. 

 

Với diện tích 9,200 m2, Automechanika 2018 giới thiệu các xu hướng 

mới nhất trong ngành công nghiệp ô tô cùng một chương trình mới lạ 

không thể bỏ lỡ, giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước vượt qua thách 

thức và tiếp cận xu hướng phát triển mới. Đồng hành với 

Automechanika 2018 là Hội thảo sửa chữ, bảo trì và giới thiệu sản 

phẩm.  

 

Nhiều sự kiện giáo dục (Automechanika Academy) 

đồng hành cùng Automechanika 2018  

 

Automechanika Academy tạo cơ hội cho các đơn vị triển lãm và khách 

tham quan chia sẽ, kết nối và tiếp cận xu hướng mới nhất trong ngành 

công nghiệp ô tô. Từng được giới thiệu trong phiên bản Automechanika 

đầu tiên, Automechanika Academy nhận được phản hồi đáng kinh ngạc. 

Automechanika Academy phiên bản 2018 sẽ tạo nhiều cơ hội hơn thông 

qua một chương trình toàn diện hơn.  

 

Chương trình thu hút sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, các 

nhà tư vấn từ các tổ chức uy tín với 6 hội thảo (tham gia miễn phí) được 

tổ chức trong ngày 25-4. Các hội thảo tập trung vào các chủ đề nóng 

bỏng nhất từ chính sách mới nhất, chất liệu mới nhất, công nghệ mới 



 

 

nhất của ngành ô tô. 

 

Mỗi hội thảo đều được nghiên cứu và xây dựng kỹ lưỡng, phù hợp với 

nhu cầu thực tế của ngành ô tô trong khu vực. Điểm nổi bật của phiên 

bản Automechanika Academy 2018 bao gồm: 

 

● Các chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô Việt 
Nam: xu hướng và kiến thức chuyên sâu  
 
Hội thảo sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về chính sách tài trợ của 
chính quyền đia phương đối với dịch vụ phụ tùng ô tô, giúp 
doanh nghiệp vượt qua thách thức và phát triển thông qua 
chính sách “ngành công nghiệp thân thiện”. Chủ đề này thể hiện 
cam kết liên tục của một quốc gia trong việc hỗ trợ ngành ô tô 
tăng trưởng xanh.   

 

● Chương mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam: thương 
hiệu ô tô Việt đầu tiên  
 
VINFAST, nhà sản xuất ô ô thương hiệu Việt đầu tiên, hướng 
đến tạo ra dòng xe “made in Vietnam” đầu tiên. Với vốn đầu tư 
3,5 tỉ đô la Mỹ, VINFAST dự kiến đưa ra dòng xe “made in 

Vietnam” đầu tiên vào tháng 9/20191. CEO của VINFAST Jim 

Deluca sẽ chia sẽ các chiến lược mới nhất và lộ trình sản xuất 
ô tô tại Việt Nam, xây dựng thương hiệu xe hơi Việt mang tầm 
thế giới.  

 

● Công nghệ dầu nhớt thế hệ mới 
 
Nhà cung cấp dầu nhớt công nghệ cao Liqui Moly (Đức) là đối 
tác chiến lược của Automechanika 2018. Doanh nghiệp này 
hiện là một trong những nhà sản xuất dầu nhớt ô tô chất lượng 
cao hàng đầu thế giới. Giám đốc khu vực (phụ trách xuất khẩu) 
của Liqui Moly Vincent Prinzing sẽ giới thiệu những phát minh 
mới nhất liên quan đến sản phẩm dầu nhớt và biện pháp mà 
Liqui Moly thích ứng với xu hướng tiêu thụ ít dầu nhớt và thân 
thiện với môi trường.  

 

Trong khi đó, Hội thảo Sửa chữa & Bảo trì,  được tổ chức vào ngày 

26/4, sẽ mang đến cho khách tham quan các kiến thức bổ ích về công 

tác sửa chữa ô tô khi va chạm và giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế liên 

quan đến sửa chữa ô tô.  

 

Hội thảo được tổ chức với sự hợp tác của I-CAR Australia, cơ sở giáo 

dục nổi tiếng về các chương trình đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực sửa 

chữa ô tô khi va chạm. Hội thảo do CEO của I-CAR Australia Mark 

Czvitkovits chủ trì với các chủ đề như sau: 

 

● Các nguyên tắc sửa chữa ô tô khi va chạm 
 
Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về sửa chữa ô tô 
khi va chạm, cả lý thuyết và thực hành. Khóa học giúp các kỹ 

                                                
1

 “Vingroup appoints foreign CEO for VinFast”, 27 Tháng 9 năm 2017. VIETNAMNET Bridge. 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/187253/vingroup-appoints-foreign-ceo-for-vinfast.html, 

Thông tin ngày  10 Tháng 3 năm 2018 

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/187253/vingroup-appoints-foreign-ceo-for-vinfast.html


 

 

thuật viên hiểu rõ hơn về cấu trúc, chất liệu, các vấn đề liên 
quan đến va chạm ô tô, phương pháp sửa chữa. 

 

● Xu hướng xe mới & tổng quan chẩn đoán 
 
Khóa học này đưa ra một cái nhìn tổng quan về những kiểu xe 
mới, thông tin về việc chẩn đoán, các công cụ quét, các bước 
xử lý sự cố về điện và sửa chữa ô tô. Khoá học này đặc biệt 
mang lại lợi ích lớn cho ngành công nghiệp ô tô trong nước khi 
Việt Nam đang trở thành trung tâm nhập khẩu xe ô tô trong 
những năm gần đây.  

 

Để tham dự buổi Hội thảo Sửa chữa & Bảo trì   này, học viên phải 

đăng ký trước (phí tham gia: 20 đô la Mỹ/người/khoá học). Sau khóa 

học, mỗi học viên sẽ nhận được chứng chỉ tham dự.  

 

Ngoài ra, vào ngày 27-4, các đơn vị triển lãm khác như Gulf Oil, DRS 

International, PT Astra Otoparts, PT Foerch… sẽ giới thiệu các sản 

phẩm và công nghệ mới nhất. Để biết thêm chi tiết về các sự kiện diễn 

ra tại Automechanika 2018, vui lòng truy cập trang web: 

www.automechanika-hcmc.com/events. 

 

Automechanika Tp.HCM là 1 trong 17 triển lãm chuyên ngành về dịch vụ 

ô tô được tổ chức tại Châu Phi, Châu Á , Châu Â u và Bắc, Trung và Nam 

Mỹ.  

 

Để biết thêm thông tin về chương trình hoặc tải những hình ảnh có chất 

lượng cao, vui lòng truy cập trang web www.automechanika-hcmc.com  

hoặc liên hệ với Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd, +852 

2802 7728 / autoasia@hongkong.messefrankfurt.com. 

 

- Kết thúc - 
 
 
Thông tin về Messe Frankfurt 
 
Messe Frankfurt là Ban tổ chức triển lãm thương mại, hội nghị và sự kiện lớn nhất trên thế 
giới với nhà triển lãm riêng mình. Với hơn 2500 nhân viên tại 30 địa điểm, doanh thu hàng 
năm khoảng 661 triệu Euro. Nhờ mối quan hệ sâu rộng với khu vực và mạng lưới bán hàng 
quốc tế. Tập đoàn đã chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả. Một loạt các dịch vụ - tại chỗ 
và trực tuyến – đảm bảo chất lượng và linh hoạt để đảm bảo kế hoạch, tổ chức và điều hành 
các sự kiện của khách hàng quốc tế. Các dịch vụ bao gồm cho thuê mặt bằng triển lãm, xây 
dựng thương mại và tiếp thị, nhân sự và dịch vụ ăn uống. Có trụ sở ở Frankfurt là thành phố 
Frankfurt, công ty được quốc hữu hóa (60%) và the State of Hesse nắm 40% cổ phần. 
* Số liệu sơ bộ năm 2017 
Để biết thêm thông tin,vui lòng truy cập vào website: 
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de 
 
 
Thông tin về Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao  và  Yorkers Exhibition Service Vietnam 
 
Chan Chao là nhà tổ chức triển lãm quốc tế hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan và đã đạt được 
những thành tựu xuất sắc trong việc tổ chức các hội chợ triển lãm về các ngành công nghệ 
cao, máy móc cũng như các triển lãm tiêu dùng. Trong hơn ba thập kỷ, Chan Chao đã mở 
rộng các triển lãm hàng đầu vào Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam 
bằng tính chuyên nghiệp. Yorkers là văn phòng chi nhánh của Chan Chao tại Việt Nam. 
“Để biết them thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào website: www.chanchao.com.tw/en” 
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