THÔNG TIN CHUNG

KẾT QUẢ VINACHEM EXPO - VINA COATINGS 2019
Quy mô: 2500 m2 | 200 gian hàng, hơn 150 doanh nghiệp tham gia đến từ: Việt Nam, Trung Quốc,
Đài Loan, Hongkong, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Nga...
DỰ BÁO MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA CỦA VIỆT NAM
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Địa điểm:

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
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QUY MÔ TRIỂN LÃM
- 2500 m2 | 200 Gian hàng | 150 Đơn vị
- Quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ý, Ấn Độ,
Đài Loan, Singapore...
- Số lượng khách tham quan:  8000 khách trong nước & quốc tế.
 Hơn 80% khách chuyên ngành.
- Chiến lược tuyên truyền, quảng bá, vận động khách tham quan: Thư mời trực tiếp, Chính phủ & Hiệp hội, Phát
thanh truyền hình, Báo, tạp chí, Banner ngoài trời, Gọi điện/ gửi tin nhắn, Marketing trực tuyến, Họp báo, Hội thảo tọa đàm.

HÌNH ẢNH TẠI TRIỂN LÃM

GIAN HÀNG
Gian hàng tiêu chuẩn (9m2) 3m x 3m: Vách ngăn, biển tên đơn vị triển lãm bằng
Tiếng Việt, 1 Bàn thông tin, 2 ghế gấp, 2 đèn neon 40W, 1 nguồn điện 5A - 220V,
1 sọt rác, thảm trải sàn.
Đất trống: Tối thiểu 18m2, do khách hàng tự thiết kế và dàn dựng. Để tránh các
ảnh hưởng đến tổng thể chung của Triển lãm các thiết kế phải được sự đồng ý của
Ban tổ chức.

Tri ân khách tham quan chuyên ngành: Quà tặng cho khách tham quan chuyên ngành, Quà tặng cho
khách đăng ký tham quan trực tuyến.

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
Thuốc nông dược: Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều chỉnh
tăng trưởng thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ bao phủ, thuốc
diệt nấm, thuốc diệt khuẩn, thuốc khử trùng, thuốc sát trùng, sản
xuất nông dược thể trung gian như permethrin, nicotin,… Các
nguyên liệu bào chế thuốc, thuốc thú y; Phân bón,…
Hóa chất nông nghiệp: Hóa chất thể trung gian, nguyên liệu (
phụ gia thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, cao su, thuốc
nhuộm, chất tẩy rửa , gốm sứ, bột màu, xử lý nước, dệt may
,da,...); Sản phẩm nông nghiệp, Sargassum rong biển, thực
phẩm,..
Hóa chất công nghiệp: Magie Sunfat, kẽm sunfat, Sunfat
chứa sắt, Sunfat magie, Magie clorua, Canxi clorua, Magie oxit,
Soda ăn da, Bari hydroxit kết tủa, SILICA; Sản phẩm hóa dầu
(calcium chloride, potassium & sodium formate, xanthan gum…)
; Chất phụ gia thực phẩm (axit citric, keo xathan, natri cacbonat,
natri benzoate...)
Xử lý nước thải công nghiệp: Muối hóa chất, Nguyên liệu lọc
(lõi lọc, túi lọc); Than hoạt tính và các loại hóa chất công nghiệp
khác...
Hóa chất ngành dệt nhuộm: Thuốc nhuộm, thuốc màu, nhựa
cây, sản xuất chất phụ trợ dệt may ( phim dẻo, dầu silicon, phim
sáp, bột dẻo, tinh dầu mềm,..) da giày, chất tẩy...
Hóa chất các loại: Soda ash, Ammonium Chloride, Đường hóa
học cacbonat, Canxi cacbit, Magie clorua, Nhôm sunfat, Axit

citric, Axit cacbonat, Amoni axit cacbonat...
Công nghệ thực phẩm: Chất phụ gia thức ăn chăn nuôi, sản
phẩm làm sạch đồ gia dụng; Sản phẩm mạ kim loại, các sản
phẩm hóa học tinh khiết và khí hữu cơ; Sản xuất chất diệt khuẩn
và hóa chất khử trùng trung gian (sử dụng trong lĩnh vực lọc
nước, bảo quản gỗ, làm giấy, mỹ phẩm, ...)
Máy móc thiết bị hóa chất: Máy chế biến bột (sử dụng trong
kỹ thuật gốm, hóa chất, công nghệ chiếu sáng, luyện kim, thực
phẩm, thuốc trừ sâu, dược phẩm, sản xuất giấy, điện năng, vật
liệu xây dựng, mỹ phẩm)/ Máy móc đóng gói hóa chất, thuốc
nông dược; Máy móc ngành công nghiệp khoáng sản, sản xuất
bột đá, máy phun thuốc,…
Sơn & lớp phủ chống nước: Sơn phủ, sơn dầu, sơn men, sơn
nước, sơn silicat, sơn cách âm, sơn chống nóng, sơn chống mốc,
sơn dính nhựa, sơn ô tô, sơn xây dựng, véc ni, sơn tàu thuyền,
sơn bột, sơn công nghiệp nhẹ, phụ gia hóa chất đặc chủng cho
ngành sơn và mực in, nguyên liệu sản xuất sơn,…; Phụ gia kết
dính, chất chống thấm,...
Máy móc và dây chuyền thiết bị sơn: Sản xuất sơn, hệ thống
pha màu, máy trộn màu, máy phân tán cao tốc, máy nén, máy
gạt, máy ghép, tĩnh điện, thi công đồng bộ và phun sơn tự động,
phun sơn tay tự động, hệ thống khống chế tự động hóa, thiết bị
cố định hóa UV, trang bị tẩy rửa hiện đại và thiết bị cố định hong
khô sơn, dây chuyền tia tử ngoại sơn cố định,…

Dịch vụ tiêu chuẩn:
- Cung cấp thẻ đeo, thư mời khai mạc, tham quan.
- Giới thiệu doanh nghiệp tại catalogue triển lãm.
- Dịch vụ vệ sinh, an ninh trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.
- Dàn dựng, tháo dỡ gian hàng tiêu chuẩn.
Quảng cáo trên catalogue triển lãm
- Trang bìa 2, 3, 4 in màu.
- Trang ruột màu trắng đen.

Hội thảo,
Tọa đàm

Họp báo

Thư mời
trực tiếp

Chính phủ
&
Hiệp hội

TRUYỀN
THÔNG

Marketing
trực tuyến

Phát thanh
truyền hình

Báo,
Tạp chí
Gọi điện,
Gửi tin
nhắn

Banner
ngoài trời

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Gửi đơn đăng ký tham dự cùng với 50% tiền đặt cọc phí tham dự bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới:
Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
Số tài khoản (VND): 0021001057032
VIETCOMBANK HANOI - 11B Cát Linh, Hà Nội
Số tiền còn lại được thanh toán chậm nhất 45 ngày trước khai mạc triển lãm.
* Ban tổ chức cung cấp nhiều gói tài trợ nhằm thúc đẩy quảng bá thương hiệu, hình ảnh...
Thường trực Ban tổ chức

CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VÀ QUẢNG CÁO VIỆT NAM

Mob: +84 91 35 46 822

Trụ sở chính:Tòa nhà báo Biên Phòng, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: nguyenhai@ vietfair.vn

VPGD: tầng 3, Số 7 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội

Contact: Ms. Hai

