CÙNG KẾT NỐI VỚI TRIỄN LÃM
ELECTRONICS VIETNAM 2020!!!
ELECTRONICS VIETNAM 2020 mang lại cho các
nhà phân phối, các đơn vị thu mua và các đối
tác tiềm năng khác những cơ hội kinh doanh hiệu
quả thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác cùng
với sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp
quốc tế đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để các bên tham
gia gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài, trao đổi
thông tin và tạo dựng các kết nối ngoại giao khắp
khu vực Châu Á.

NHỮNG CON SỐ CẦN LƯU Ý CỦA TRIỄN
LÃM ELECTRONICS VIETNAM 2020
* 3 ngày triễn lãm quy tụ hàng trăm các đơn vị triển
lãm và hàng ngàn khách tham quan.
* Mạng lưới kinh doanh có hơn 200 thương hiệu các
nhà cung cấp thiết bị điện tử đến từ 15 quốc gia
khác nhau.
* Hàng trăm đơn vị đầu tư quốc tế.

3 LÍ DO ĐỂ CÁC NHÀ TRIỄN LÃM THAM
DỰ SỰ KIỆN ELECTRONICS VIETNAM
* Thu hút và có được những khách hàng tiềm năng
mới.
* Xây dựng việc nhận dạng thương hiệu với thị
trường.
* Quảng bá các sản phẩm và dịch vụ mới.

THÔNG TIN GIAN HÀNG:
GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN 9m2 (3m x 3m)
bao gồm:
Diện tích đất trống; Vách ngăn; Thảm trải sàn; Biển
tên Công ty; 01 ổ cắm điện 1Amp/220V; 02 đèn; 01
bàn thông tin và 02 ghế.

CÁC SẢN PHẨM TRƯNG BÀY:
Sản phẩm ngành in: Máy in 3D, máy in, mực in và
các chất liệu in đời mới
Sản phẩm nghe nhìn: Màn hình vi tính, màn hình
điện thoại, màn hình led khổ lớn, màn hình cuộn,
gập, thu gọn, màn hình cảm ứng, hệ thống loa âm
thanh, tai nghe có dây/không dây, máy chơi nhạc
kỹ thuật số, thiết bị chơi game, kính thực tế ảo VR/
AR, bộ thiết bị giải trí gia đình đa năng.
Thiết bị điện: theo dõi và chăm sóc sức khỏe cá
nhân.
Thiết bị, hệ thống điện tử: cho ngành định vị, theo
dấu, GPS.
Camera: chụp hình chuyên nghiệp, thiết bị theo
dõi an ninh, hệ thống CCTV
Thiết bị vi tính: Hệ thống máy chủ, dàn máy vi tính
để dàn, máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện
thoại thông minh, thiết bị ngoại vi, thiết bị điều
khiển.
Thiết bị lưu trữ dữ liệu: HDD, SSD, Flashcard, USB.
Thiết bị: điện công nghệ cao, công nghệ tự động
hóa, xe điện, thiết bị bay, thiết bị mô phỏng sinh
học, thiết bị tự vận hành, người máy.
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CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP:
Linh kiện điện tử; Điện gia dụng; Máy vi tính, Điện
thoại di động; Cơ khí điện tử; Tự động hóa; Thiết
bị lưu trữ; Chất bán dẫn; Lắp rắp công nghiệp;
Khai thác và sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu; Năng
lượng; Công nghệ thông tin; Viễn thông; Truyền
thông; Giải trí; Quảng cáo và sản xuất nội dung;
In ấn và thiết bị in ấn; Hóa chất; Phụ gia; Thiết kế
công nghiệp...

ĐẤT TRỐNG (tối thiểu 18m2):
Ban tổ chức chỉ cung cấp mặt bằng trống. Khách
tham dự triển lãm tự thiết kế, dàn dựng gian hàng
(bản thiết kế được yêu cầu gửi cho ban tổ chức
duyệt trước khi thi công).
Các đơn vị tham dự chi trả các chi phí: phí quản
lý, đặt cọc thi công cho nhà triển lãm, nguồn điện,
thuê trang thiết bị và dịch vụ.

VIỆT NAM DẪN ĐẦU LĨNH VỰC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TÂN TIẾN
ELECTRONICS VIETNAM 2020, sự kiện nhắm đến việc hỗ trợ và phát triễn ngành công nghiệp
công nghệ thông tin, ngành điện tử tại Việt Nam và ngành công nghiệp điện toàn cầu để
duy trì các lợi thế cạnh tranh thông qua nhiều hoạt động trong và ngoài nước.
Sự kiện đồng hành:

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ NHỮNG VỊ TRÍ TỐT NHẤT
Thường trực BTC: CÔNG TY CP ADPEX

Phòng G3, Toà nhà Fosco, Số 6 Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3823 9052
Phòng 310, Tầng 3, Số 142 Phố Lê Duẫn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 24 3516 2063
Email: adpex@adpex.vn / ictcomm@ictcomm.vn

Chủ trì & Bảo trợ:

BỘ TRÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban Tổ chức:

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

VIETNAM ELECTRONICS 2020

SẼ LÀ MỘT SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP QUY TỤ GẦN 400 DOANH NGHIỆP LỚN TRONG VÀ NGOÀI
NƯỚC ĐẾN TỪ 15 QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ.
Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Vietnam Electronics 2020, hàng loạt hội thảo về ngành điện tử Việt
Nam và thế giới sẽ được tổ chức với nhiều chủ đề liên quan về thiết bị, linh kiện điện tử, ứng dụng
công nghệ từ các chuyên gia… Đến với Vietnam Electronics, doanh nghiệp không chỉ tìm được đối
tác tiềm năng mà còn được cập nhật được thông tin và xu hướng mới từ thị trường, công nghệ…
giúp việc kinh doanh phát triển đúng hướng.
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MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
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SỰ KIỆN NỔI BẬT VÀ TIÊU BIỂU
* Thu hút và có được những khách hàng tiềm năng mới
* Tiếp cận không giới hạn với đối tác và khách hàng tiềm năng
* Mạng lưới kinh doanh có hơn 200 thương hiệu các nhà cung cấp thiết bị điện tử
* Hàng trăm đơn vị đầu tư quốc tế
* Hàng ngàn khách tham quan đến từ 15 quốc gia
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