Ngày 24/ 11/ 2017

THÔNG TIN CHUNG
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT LẦN THỨ 12 - VINACHEM EXPO 2017
TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT TRUNG QUỐC LẦN THỨ 14 TẠI VIÊT NAM - CHINACHEM 2017
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SƠN & VẬT LIỆU PHỦ LẦN THỨ 9 - VINA COATINGS 2017
Thời gian:

29/11 - 02/ 12/ 2017

Địa điểm:

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian chuyển hàng vào, trang trí, trưng bày:

Ngày 26/11:
Ngày 27/11:
Ngày 28/11:

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 22:00

Giờ mở cửa: Cho nhà Triển lãm:

Ngày 29/11 - 01/12:
Ngày 02/12:

08:30 - 18:00
08:30 - 12:00

Cho khách tham quan:

Ngày 29/11 - 01/12:
Ngày 02/12:

09:00 - 17:30
09:00 - 12:00

Tháo dỡ, chuyển hàng ra:

Ngày 02/12:
Ngày 03/12:

13:00 - 22:00
08:00 - 12:00

Tổ chức thực hiện:
Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc - Phân hội Hoá chất - CCPIT CHEM
Ủng hộ, tư vấn: Các Bộ ban ngành hữu quan; Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam; Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Cục Hóa chất - Bộ
Công Thương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội DN Thuốc bảo vệ Thực vật Việt Nam;
Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam; Hiệp hội Phân bón Việt Nam; Hội Hoá học Việt Nam; Hiệp hội Trang trại
& Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam; Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam.
Đơn vị vận chuyển chính thức: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vega
Đơn vị dàn dựng chính thức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Triển lãm Kinh Kỳ - CESCO
Quy mô: 150 gian hàng, 80 doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế
Ủng hộ thông tin:
 Đài truyền hình Việt Nam
 Đài Tiếng nói Việt Nam
 Đài phát thanh và truyền hình Tp Hồ Chí Minh
 Kênh truyền hình VITV, Invest TV, Info TV
 Tạp chí Công nghiệp Hoá chất
 Tạp chí Quê hương ngày nay
Truyền thông:
 Gửi thư trực tiếp, Gọi điện, gửi tin nhắn.
 Phối hợp với các cơ quan Chính phủ, tổ chức
hoạt động xúc tiến thương mại, các Hiệp hội
ngành hàng trong nước và quốc tế; Giới thiệu
thông qua các thương vụ, Đại diện thương
mại Việt Nam tại nước ngoài
 Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại
chúng, báo, tạp chí, truyền hình, website,
danh bạ chuyên ngành trước và tại Triển lãm













Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư
Thời báo Kinh tế Sài gòn, Báo Công thương
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Tạp chí Nhà Đầu tư
Trang tin thương mại toàn cầu www.ua.all.biz
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương
mại (VITIC) - Bộ Công thương - Vinanet, ...
Điện thoại, fax, email, tờ rơi quảng bá…đến
khách hàng tiềm năng
Quảng cáo ngoài trời: Pano, băng rôn, phướn,
cổng chào, áp phích.
Marketing trực tuyến
Họp báo trước triển lãm
Các buổi Hội thảo, Tọa đàm, giao lưu trực tiếp,
tham quan khảo sát thị trường…

Các nhóm ngành hàng chính:

Thuốc nông dược: Phân bón nguyên tố vi lượng, hạt Kẽm sulfat, hạt Pentahore borax, phân bón
hữu cơ, phân bón nitơ, phân bón hỗn hợp, phân bón công nghệ tháp cao; Thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc diệt nấm, thuốc điều chỉnh tăng trưởng thực vật, thuốc trừ sâu, nguyên liệu thuốc, bào chế
thuốc diệt cỏ, thuốc thú y, sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp, làm vườn…











Hoá chất nông nghiệp: Hóa chất cơ bản, dung môi hoá học, Hoá chất thể trung gian, hoá chất thể
trung gian gốc axitamin; Sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm hóa học liên quan dùng trong nông
nghiệp nông nghiệp và thủy sản...
Hoá chất công nghiệp: Hóa chất xử lý bề mặt, dầu công nghiệp, bột tẩy trắng, sản phẩm làm
sạch, hóa chất tinh chế, nguyên liệu và các chế phẩm sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực dầu khí,
hóa dầu, dệt may, xây dựng, điện và điện tử, nông nghiệp, ô tô,...
Xử lý nước thải công nghiệp: Nguyên liệu lọc, than hoạ tính, muối hoá chất, và các loại hoá chất
công nghiệp khác,...
Hoá chất ngành dệt nhuộm: Thuốc nhuộm và bột màu trung cấp, nhựa cây, sản xuất chất phụ trợ
dệt may, da giày, tẩy rửa,...
Công nghệ thực phẩm: Phụ gia thực phẩm, phụ gia thức ăn, gia vị, hương vị, dây chuyền đóng
chai, đóng bình, máy đóng gói, máy đóng niêm phong, nguyên liệu bao bì, bình áp lực, thiêt bị trộn,
thiết bị nghiền ướt, thiết bị trộn bột,…
Chất phụ gia thức ăn gia súc, sản phẩm làm sạch gia đình, sản xuất xi mạ thể trung gian, các sản
phẩm hoá chất tinh xảo và khí hữu cơ,...
Máy móc thiết bị: Dây chuyền đóng chai, đóng bình, máy đóng gói, thiêt bị trộn, thiết bị phân tán,
máy đóng niêm phong, bình áp lực, máy móc ngành công nghiệp khoáng sản, sản xuất bột đá,
nguyên liệu bao bì, vật liệu nano,...
Sơn và vật liệu phủ: Phụ gia hoá chất đặc chủng cho ngành sơn và mực in, nguyên liệu sản xuất
sơn; phụ gia kết dính, chất chống thấm, máy móc thiết bị công nghiệp sơn, thiết bị phun sơn, máy
chế biến bột, sản xuất bột đá, Thiết bị phân tán, thiết bị nhũ tương phân tán cao; quang điện và sơn
phủ và các lĩnh vực khác...
Hoạt động chính:

1.

Hội thảo - Tọa đàm chuyên ngành Phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật: 14:00 – 16:30 ngày 29/11

2. Tự động hóa
a. Hội nghị khoa học: 12 buổi/ 111 báo cáo, tổ chức ngày 01 - 02/12. Chủ đề Tự động hoá hướng tới
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
b. Diễn đàn Doanh nghiệp: 8 buổi ngày 29 - 30/11. Quy tụ nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh
nghiệp trong nước và quốc tế. Giới thiệu và Hội thảo công nghệ, thiết bị phục vụ và ứng dụng phát triển
các lĩnh vực: Tự động hóa và cuộc cách mạng 4.0, Công nghệ năng lượng mới, Thành phố thông minh &
sáng tạo khởi nghiệp.
c. Các hoạt động giao thương, tham quan khảo sát: Đoàn doanh nghiệp Quốc tế tham quan khảo
sát Khu công nghiệp, nhà máy sản xuất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận tổ chức ngày 30/11;
01 - 02/12.
 Hàng ngày:
- Hoạt động giới thiệu công nghệ, sản phẩm mới của Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tại sân khấu
sảnh chính SECC;
- Xúc tiến giao thương, giao thương B2B;
- Chương trình TRI ÂN KHÁCH HÀNG: tặng quà cho các đoàn khách tham quan và khách tham
quan chuyên ngành, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho khách tham quan ngoại tỉnh, hỗ trợ chi phí đi
lại ăn ở cho khách tham quan ngoại tỉnh cách TP. Hồ Chí Minh từ 300km trở lên,…

Các hoạt động tiếp tục được cập nhật đến ngày Khai mạc Triển lãm
Chi tiết tại website: www.vietfair.vn >> www.chemvina.com >> www.vinacoatings.com
Thường trực Ban tổ chức:
CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM & QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETFAIR
Toà nhà Báo Biên Phòng, 40A Phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-39365566
Fax: 84-24-39365568
Hotline: Ms Thu Hường – 0977 966 995
Website: www.vietfair.vn
E-mail: thuhuong@vietfair.vn

