ĐĂNG KÝ THAM QUAN NGAY HÔM NAY
REGISTER TODAY!

Một số đơn vị trưng bày tiêu biểu tại MTA Vietnam2017
Some key brands at MTA Vietnam2017
SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM | SECC, 799 Nguyen Van Linh, Dist. 7, HCMC

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

ONLINE PRE-REGISTRATION

Pre-Registration

Hoàn tất phiếu đăng ký | Fill out the required form

Nộp phiếu đăng ký | Submit
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LƯU Ý | NOTES
Thư xác nhận sẽ được gửi trong vòng 72 giờ

Confirmation email will be sent to your mailbox within 72 hours

Lưu lại MÃ SỐ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG để đổi thẻ đeo vào cổng

Save YOUR PRE-REGISTRATION CODE to exchange admission badge upon your arrival

Hạn đăng ký | Pre-Registration deadline

30/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN THEO ĐOÀN
GROUP DELEGATION PROGRAMME

WWW.MTAVIETNAM.COM
Chuẩn bị trước thẻ đeo

3 - 6 / 07 / 2018

Pre-print badges

Thứ Ba - Thứ Sáu | Tuesday - Friday

Chụp hình lưu niệm đoàn
Photography upon arrival

TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 16

Tặng cẩm nang triển lãm

Còn nữa | and more...

Complementary show directory
TRUNG TÂM HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC)
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

(**) Cơm trưa dành cho khách tham quan theo đoàn từ 10 người
trở lên | Lunch for groups from 10 and above

SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC)
799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hỗ trợ thông tin chung
For general information assistance
Đình Hưng (Ricky)
Tel: 028 3622 2588 / 182

(**) Xe đưa đón đối với các đoàn thuộc các tỉnh lân cận Hồ Chí Minh
Vehicle arrangement to and fro the exhibition hall

Hạn đăng ký | Pre-Registration deadline
*Để biết thêm về điều kiện tham gia, vui lòng liên hệ
For participating condition, please contact

+84 28 3622 2588 / 178

Hỗ trợ đăng ký trực tuyến
For online registration assistance
Đình Hưng (Ricky)
Tel: 028 3622 2588 / 182

22/6/2018
Minh Châu (Chloe)

mtavietnam@ubm.com

VỀ MÁY CÔNG CỤ, CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI
THE 16TH INTERNATIONAL

PRECISION ENGINEERING, MACHINE TOOLS AND
METALWORKING EXHIBITION AND CONFERENCE
Ban tổ chức
Organised

Thể lệ vào cửa / Admission Policy

Hỗ trợ đăng ký đoàn
For group delegation programme assistance
Minh Châu (Chloe)
Tel: 028 3622 2588 / 178

Kết hợp với | Incorporating:

NẾU QUÝ VỊ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG
LĨNH VỰC:
NƠI TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP
TỐI ƯU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
SẢN XUẤT CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM
Trở lại từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Hội chợ &
Triển lãm Sài Gòn (SECC), MTA Vietnam2018 - sự kiện lớn nhất ngành Cơ khí
chính xác, Máy công cụ và Gia công kim loại tiếp tục mang đến những sản phẩm
công nghệ tiên tiến phục vụ thị trường trong nước với quy mô lớn nhất từ trước đến
nay và đưa các doanh nghiệp trong nước đến gần hơn với thị trường quốc tế. Trên tổng
diện tích trưng bày hơn 12,000m2, triển lãm sẽ đem lại cho quý vị cơ hội kết nối giao
thương tuyệt vời với các thương hiệu hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Máy cắt kim
loại, Máy dập định hình kim loại, Hệ thống đo lường, Dụng cụ cắt và Thiết bị Phụ trợ.
Hãy đến và trải nghiệm thực tế tháng 7 này, tại MTA Vietnam2018!

PROMINENT ACCESS TO THE LATEST HIGH-TECH PRECISION
ENGINEERING AND MACHINE TOOL TECHNOLOGIES
Back to Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) on 3 to 6 July 2018, MTA Vietnam2018
- the largest event for Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking continues
offering a wide range of products that serves domestic market, and bringing local businesses
closer to the international market. On an exhibition floor of 12,000sqm you will be able to
benefit from an abundance of exclusive networking opportunities with industry leaders and
innovators, including Metal-Cutting Machines, Metalforming, Sheetmetal-Cutting Machines,
Metrology, Cutting Tools, Tooling Systems, Ancillary and Supporting Equipment.
Come and do business this July at MTA Vietnam2018!

Aerospace Manufacturing
Automotive Manufacturing
Building and Construction
Electrical / Electronics Manufacturing
Foundry / Machining Services
Furniture Manufacturing
High Speed Rail
Machinery & Equipment Manufacturing
Rubber & Plastics Products Manufacturing
Shipbuilding, Marine Offshore Manufacturing
Tool, Die & Mold Manufacturing

THÔNG TIN CẬP NHẬT
PROJECTED STATISTICS

Diện tích trưng bày
Exhibition Area

430+

Công ty trưng bày

Exhibiting Companies

22

Quốc gia/vùng lãnh thổ
Countries/regions

10
Nhóm gian hàng quốc tế
Group Pavilions

Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc (3), Singapore, Đài Loan (3), Thái Lan
Germany, Japan, Korea (3), Singapore, Taiwan (3), Thailand

*Thống kê dự kiến ngày 5/4/2018. Projected statistics updated as of 5 April 2018.

INFORMATIVE SEMINARS

Chương trình hội thảo được tổ chức đặc biệt dành riêng cho
khách tham quan xoay quanh các chủ đề cập nhật theo xu
hướng mới nhất trong ngành và nhu cầu thực tế từ chính các
doanh nghiệp, được dẫn dắt và trình bày bởi các hiệp hội, tổ
chức uy tín trong ngành.

IF YOUR BUSINESS AREA IS FROM ONE OF
THE FOLLOWING:

or any other sector related to the manufacturing and precision engineering

12,000m2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

hoặc các lĩnh vực khác liên quan ngành sản xuất chế tạo & gia công cơ khí

Chi tiết danh mục trưng bày, vui lòng truy cập www.mtavietnam.com | Visit www.mtavietnam.com for the details of exhibit profile

2018

Sản xuất thiết bị hàng không
Sản xuất thiết bị ô tô
Xây dựng
Sản xuất thiết bị điện / điện tử
Dịch vụ đúc / Gia công
Sản xuất các mặt hàng nội thất
Đường sắt, cao tốc
Sản xuất máy móc, thiết bị
Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
Đóng tàu, sản xuất thiết bị hàng hải và giàn khoan
Sản xuất dụng cụ, chế tạo khuôn mẫu

QUÝ VỊ CÓ LẼ ĐANG QUAN TÂM ĐẾN...
Vật liệu mài
Phần mềm thiết kế CAD/CAM/CAE, tạo mẫu nhanh
Máy cắt dây tia lửa điện
Máy dập định hình (máy dập uốn, máy cắt tấm)
Máy mài và Máy hoàn thiện bề mặt
Laser công nghiệp và các hệ thống laser
Trung tâm Gia công
Sản xuất tự động / Máy móc & Thiết bị
Máy phay / Máy khoan / Máy doa
Máy cưa & Luỡi cưa
Dụng cụ gia công & Gia công
CNC & Máy tiện
Thiết bị hàn và nối
…còn nữa

YOU MIGHT BE INTERESTED IN…
Abrassives
Design Software, CAD/CAM/CAR, Rapid Prototyping
EDM & Wire-cut Machines Forming
Fabricating Machines (Stamping, Bending, Shearing)
Grinding & Finishing Machinery
Industrial Laser & Laser Systems
Machining Centers
Manufacturing Automation / Machinery & Equipment
Milling / Drilling / Boring Machines
Saws & Saw Blades
Tools & Tooling
Turning Centers & Lathes
Welding & Joining Equipment
…and more

The conference programme is specially designed for trade visitors
with many attractive and trendy topics hosted by leading trade
associations.

TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ
LIVE DEMONSTRATION

Duy nhất tại MTA Vietnam2018, hơn một nửa gian hàng trưng
bày tại đây sẽ mang lại cho quý khách tham quan những màn
trình diễn công nghệ sống động. Tận mắt chứng kiến và cảm
nhận thực tế là một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà quý
vị không nên bỏ lỡ!

Only at MTA Vietnam2018, more than a half of exhibitor booths will
be bringing you a first-hand experience of the lively technology
demonstration. Don’t miss out!

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ

TECHNICAL PRESENTATIONS

Hãy chắc chắn rằng quý vị sẽ không bỏ lỡ 30 phút cập nhật chi
tiết hơn về những cải tiến vượt bậc hiện nay trong ngành Gia
công Cơ khí và Gia công kim loại. Chi tiết chương trình sẽ được
cập nhật vào tháng 6 trên trang web của MTA Vietnam.

Make sure you tall full advantage of 30-minute technical presentations
to be updated with the latest advanced technology in the Precision
Engineering and Metalworking sectors. The full programme will be
released in June, please visit the website of MTA Vietnam for more
information.

Thông tin chi tiết về các sự kiện bên lề sẽ được cập nhật xuyên suốt thông qua các tài
liệu và kênh truyền thông của triển lãm. | More information about the concurrent events

will be updated frequently until show dates through show’s brochures and its social channels.
Đăng ký nhận thông tin | Stay tuned by joining our mailing list

TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC TÌM THẤY | ALL WILL BE FOUND

@ MTA VIETNAM2018!

