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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ
VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

02/11
05/11/2022
09:00
12:00
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm sài gòn - SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình phát triển Doanh nghiệp và Sản phẩm

Đơn vị Tổ chức, Phối hợp

Đơn vị Ủng hộ, Tư vấn:
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương
Sở Công Thương, Trung tâm XTTM một số tỉnh thành phố.
Hội Tự động hóa Việt Nam
Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam
Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam
Hiệp hội Thép Việt Nam
Hội Sản phẩm Nông nghiệp Sạch Tp. Hồ Chí Minh
Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, tại nước ngoài

www.vinamacexpo.com

Đối tác Quốc tế
SHANGHAI CP

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ CHÀO MỪNG
Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ
và Sản phẩm Công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
(VINAMAC EXPO 2022)
“Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại Thành
phố Hồ Chí Minh” (VINAMAC EXPO 2022) diễn ra từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 11 năm
2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SECC – số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô hơn 300 gian hàng của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp
trong nước và quốc tế tham gia; VINAMAC EXPO 2022 là nơi quy tụ, trình diễn, giới thiệu công
nghệ, thiết bị và sản phẩm tiên tiến trong các lĩnh vực: Cơ khí – Tự động hóa, Cao su – Nhựa,
Chế biến Lương thực – Thực phẩm. Triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh
nghiệp mang tính thiết thực, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn phục
hồi kinh tế sau dịch Covid-19;
Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các ngành cơ khí
– tự động hóa, cao su – nhựa và chế biến lương thực – thực phẩm theo Quyết định số
750/QĐ-UBND, Quyết định số 751/QĐ-UBND và Quyết định số 752/QĐ-UBND của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính mời
quý doanh nghiệp tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại triển lãm để sự kiện thực
sự là cầu nối cung – cầu giữa các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố.
Chúc các tổ chức, doanh nghiệp tham gia triển lãm đạt được nhiều kết quả thiết thực. Chúc
Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm Công nghiệp tại Thành phố
Hồ Chí Minh - VINAMAC EXPO 2022 thành công tốt đẹp!

SỞ CÔNG THƯƠNG

Nguyễn Thị Kim Ngọc
Phó Giám đốc Sở Công Thương

QUY MÔ

THÔNG TIN CHUNG

QUY MÔ

Thời gian:

02 - 05/11/2022

Địa điểm:

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Mở cửa
02/11 Lễ Khai mạc :
Khách tham quan:
03 - 04/11 Khách tham quan:
05/11 Khách tham quan:

09h00 - 10h00
10h00 - 17h30
09h00 - 17h30
09h00 - 14h00

12.000 m2 | 500 gian hàng | 300 Đơn vị
Số lượng khách tham quan:
 15.000 khách tham quan
 Hơn 80% khách chuyên ngành

GIAN HÀNG

Đất trống

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.
DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
Cung cấp thẻ đeo, thư mời, tham quan.
Giới thiệu doanh nghiệp tại catalog triển lãm
Dịch vụ vệ sinh, an ninh trong suốt thời gian
diễn ra triển lãm
Dàn dựng, tháo dỡ gian hàng tiêu chuẩn

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 ổ cắm
điện 5A - 220V, 1 sọt rác, thảm trải sàn.

3

DỊCH VỤ LỰA CHỌN (CÓ PHÍ)
Quảng cáo trên Catalog triển lãm
Tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm
Vận chuyển hàng hóa, thủ tục visa, phiên dịch,
dịch vụ phát sinh...
Thiết kế, thi công và dàn dựng gian hàng theo
yêu cầu
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Add: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Tel: (84.28) 38.299.771
Website: www.csed.gov.vn Email: info@csed.gov

CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VÀ QUẢNG CÁO VIỆT NAM
Add: 40A Hàng Bài, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
VPGD: Số 7 Trần Phú, P. Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Tel:
024 39365566
Email: xttm@ vietfair.vn
Website:www.vietfair.vn

www.vinamacexpo.com

KẾT QUẢ VINAMAC EXPO 2021
KHÁCH THAM QUAN 4.911

Tổng diện tích trưng bày (m2)

Quốc tế 189

Thương mại 1.586

9,000

Gian hàng

300

Trong nước

265

Quốc tế (trực tiếp, trực tuyến)

Chuyên ngành 3.136

35

Đơn vị tham dự

194

Trong nước

169

Quốc tế

25

Hài lòng

87%

Tham gia triển lãm năm 2022

83,5

CÁC HOẠT ĐỘNG
Tọa đàm giới thiệu thành tựu thiết bị, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu nhất
của TP.Hồ Chí Minh, các biện pháp thúc đẩy phát triển, được người tiêu
dùng tin cậy lựa chọn, chiếm ưu thế và khẳng định chất lượng trên khi TP.
Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội thảo,
Tọa đàm

Diễn đàn doanh nghiệp về Điều khiển và Tự động hóa với các chuyên
đề: Chuyển đổi số, thành phố thông minh,...
Giao thương, giới thiệu sản phẩm Ngành Cơ khí - Điện

Họp báo

Hội thi tay nghề Hàn theo tiêu chuẩn quốc tế
Trình diễn kỹ thuật Hàn công nghệ cao
Hội thảo tọa đàm về Cơ khí, Hàn cắt và Gia công kim loại.
Quảng bá, giới thiệu sản phẩm và doanh nghiệp thuộc 03 ngành hàng
công nghiệp: Cơ khí- Tự động hóa, Cao su - Nhựa...

Thư mời
trực tiếp

Chính phủ
&
Hiệp hội

TRUYỀN
THÔNG

Báo,
Tạp chí

Marketing
trực tuyến

Chương trình “TRI ÂN KHÁCH HÀNG”

Phát thanh
truyền hình

Gọi điện,
Gửi tin
nhắn

Banner
ngoài trời

Hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn, nghỉ một đêm cho khách tham chuyên
ngành cách TP. Hồ Chí Minh từ 150km trở lên,…

NGÀNH HÀNG TRƯNG BÀY
1. CƠ KHÍ – TỰ ĐỘNG HÓA:
Máy móc, Thiết bị, Sản phẩm công nghiệp: Máy móc,
dây chuyền sản xuất chế biến, phương tiện vận tải, xe nâng,
thiết bị vận chuyển kho bãi, máy móc công trình, máy xây
dựng, máy đóng gói bao bì, máy nông nghiệp, máy & dụng cụ
làm vườn, máy nén khí, máy đo áp suất, hệ thống làm lạnh,
dụng cụ cầm tay, mô tơ, van công nghiệp, vòng bi …
Sản phẩm & Công nghệ về Điều khiển, Tự động hoá:
Giao diện người-máy; Cảm biến cơ cấu chấp hành, I/O thông
minh; Hệ thống tự động hoá tích hợp toàn diện; Các hệ
SCADA, DCS, CAD/CAM/CIM/CNC; Hệ thống nhúng, công
nghệ PLC, PC/104, PXI, IPC; Mô hình hoá và mô phỏng quá
trình sản xuất; Điều khiển quá trình công nghệ; Tự động hoá
phòng thí nghiệm; Hệ thống đo lường thông minh; Mạng đo và
điều khiển; Phần mềm tự động hoá; Vi xử lý, SOC, DSP,
FPGA, ASIC trong điều khiển; Điện tử công suất, Năng lượng
mới, Hệ thống điều khiển thông minh,… An ninh, giám sát, nhà
thông minh và nhận diện khuôn mặt dựa trên công nghệ AI…

Công nghệ, Sản phẩm Hàn cắt & Gia công kim loại:
Thiết bị hàn cắt, linh kiện hàn cắt, Gia công kim loại, đá
mài,…Thép, ống thép, gang thép, luyện kim, đúc Kim loại, vật
liệu chịu nhiệt, titan, vật liệu chống mài mòn, dầu chống gỉ,
Máy móc sản xuất, gia công bu long, đai ốc, ốc vít, đinh vít,
đinh tán, khuôn vít, vòng đệm lò xo, vòng đệm phẳng, dây cáp
không gỉ…
2. CAO SU – NHỰA:
Thiết bị ngành Nhựa: Thiết bị ép khuôn, đúc xoay tròn,
thiết bị làm sạch khuôn, Máy cắt nhựa và Máy cắt, Máy trộn
nhựa, Máy lột nhãn, vỏ chai, Máy sấy nhựa và lò nung khuôn…
Thiết bị ngành Cao su: Máy ép, Máy cán trộn, Máy luyện
kín, Máy đùn, Máy bơm tiêm cao su/ silicone, Máy xẻ dọc cao
su, Máy sản xuất lốp…
Sản phẩm ngành Nhựa, Cao su
3. CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM: Máy móc, Thiết
bị, Công nghệ, nguyên liệu dùng trong ngành và sản phẩm
chế biến lương thực thực phẩm.

