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Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005, trải qua
12 năm đồng hành và chứng kiến sự trở mình đi
lên của ngành công nghiệp sản xuất và chế tạo tại
Việt Nam, MTA VIETNAM - Triển lãm hàng đầu về
ngành công nghiệp cơ khí chính xác và gia công
kim loại tại Việt Nam đang dần khẳng định vị thế
quan trọng của mình trong bối cảnh công nghiệp
hoá đầy mạnh mẽ tại Việt Nam. Trở lại vào năm
2017, MTA VIETNAM tiếp tục thực hiện sứ mệnh
của mình mang đến một diễn đàn kinh tế và công
nghệ vô cùng năng động với mục tiêu thúc đẩy
giao thương và trao đổi công nghệ giữa các doanh
nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước nhằm nâng
cao năng lực sản xuất và bắt kịp xu hướng công
nghiệp toàn cầu.
Organised for the first time in 2005, through 12 years of
cooperation and witnessing the upswing of manufacturing
industry in Vietnam, MTA VIETNAM - the largest event for
Precision Engineering and Manufacturing Technologies in
Vietnam are gradually asserting their importance in the
context of vigorous industrialisation in Vietnam. Back in
2017, MTA VIETNAM continues to carry out its mission of
providing an extremely dynamic economic and technology
forum with the goal of promoting trade and technology
exchange among leading enterprises throughout nations
to improve production capacity and catch up with global
industrial trends.
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MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY TIÊU BIỂU

SOME KEY PAST EXHIBITORS

Còn nữa | Many more.....

DANH MỤC SẢN PHẨM TRƯNG BÀY
EXHIBIT PROFILE

• Vật liệu mài mòn • Phầm mềm thiết kế, CAD/CAM/CAE, tạo mẫu nhanh • Máy EDM & Máy
cắt dây • Máy dập định hình & Máy sản xuất (máy dập uốn, máy cắt) • Máy mài và Máy hoàn
thiện • 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 • Máy tiện CNC & Máy tiện • Thiết bị hàn và nối

còn nữa...

• Abrasives • 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….

12,626
THỐNG KÊ TRIỂN LÃM | QUICK FACTS

11,000

Diện tích trưng bày triển lãm
Exhibition Area

Khách tham dự
Attendees

416

Đơn vị tham gia triển lãm
Exhibiting companies

24

13

Countries / regions

International Group Pavilions

Quốc gia / vùng lãnh thổ

Nhóm gian hàng quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRIỂN LÃM THEO ĐOÀN
GROUP DELEGATION PROGRAMME

Đón tiếp đặc biệt tại quầy riêng | Special welcome at group registration counter
Được tặng Danh bạ công ty triển lãm | Complimentary Show Directory
Chụp hình lưu niệm đoàn | Group photograph session upon arrival
Xe đưa đón đối với các đoàn các tỉnh lân cận Hồ Chí Minh cho 10 người trở lên*
Vehicle arrangement to and fro the exhibition hall *

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

Tham gia chương trình "Kết nối doanh nghiệp" **

Join the customised "Business Matchmaking Programme" **
* Để biết điều kiện tham gia, vui lòng liên hệ Cô Bích Ngọc (Jenny)

* For participating conditions, please contact Ms. Bich Ngoc (Jenny) via

08 3930 7618 / 111
mtavietnam@vietallworld.com
** Yêu cầu đặt hẹn phải được gửi cho Ban Tổ Chức trước ngày

** Meeting request must be submitted before

16 / 6 / 2017

DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN
N
VISITOR PROFILE

Nguyễn Thanh Dũng

• Sản xuất thiết bị hàng không • Sản xuất thiết
hiết bị ô
tô • Xây dựng • Sản xuất thiết bị điện / điện
iện tử •
Dịch vụ đúc / Gia công • Sản xuất các mặt hàng
nội
àng nộ
ội
thất • Đường sắt cao tốc • Sản xuất máy móc,
óc, thiếtt
bị • Sản xuất thiết bị y tế • Sản xuất các sản
n phẩm
m
nhựa và cao su • Đóng tàu, sản xuất thiết bị hàng
g
hải và giàn khoan • Sản xuất dụng cụ, khuôn
n mẫu

Quản lý kỹ thuật khuôn - Tập đoàn Thiên Long

còn nữa...

Nguyen Thanh Dung

• Aerospace Manufacturing • Automotive Manufacturing
facturing
g
ectronicss
• Building and Construction • Electrical / Electronics
Manufacturing • Foundry / Machining Services • Furnituree
quipmentt
Manufacturing • High Speed Rail • Machinery & Equipment
Manufacturing • Rubber & Plastics Products Manufacturing
facturing
g
• Shipbuilding, Marine Offshore Manufacturing • Tools, Die
& Moulds Manufacturing

We have been regular visitors for the past years as MTA
VIETNAM is one of the biggest exhibitions for the
manufacturing industry in Vietnam. Our purpose of visit is
updating new technologies and the latest trends of the
industry, we were pleased with the exhibition this
year. We are planning to have more members visiting
MTA Vietnam2017. Hopefully we will be meeting up
with many more potential suppliers.

Chúng tôi đã tham quan MTA VIETNAM nhiều lần vì
đây là một trong những triển lãm nổi bật trong
ngành cơ khí sản xuất. Với mục đích cập nhật thông
tin, nắm bắt xu hướng công nghiệp mới, chúng tôi
rất hài lòng về triển lãm năm 2016. Triển lãm khá đa
dạng với nhiều máy móc và thiết bị công nghệ. Chắc
chắn năm sau chúng tôi sẽ quay trở lại và hy vọng
tiếp tục gặp được nhiều nhà cung cấp hơn nữa.
Mold Technical Supervisor - Thien Long Group

and more….

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

BUYER MATCHMAKING PROGRAMME

Với mục tiêu tạo nên một diễn đàn kinh tế lành mạnh, chương trình kết nối doanh nghiệp
là giá trị cộng thêm của MTA VIETNAM2017 nhằm thúc đẩy giao thương giữa các doanh
nghiệp trong và ngoài nước. Hãy liên hệ với chúng tôi để sắp xếp cuộc hẹn với các nhà
cung cấp và đối tác kinh doanh tiềm năng trong tương lai.

With the express purpose of creating an active economic forum, the programme is a value added
activity to help you in connecting with potential suppliers and future business association. Contact
the organisers to pre-arrange meetings with exhibitors of your choice.

+84 8 3930 7618 / 111

mtavietnam@vietallworld.com

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO | INFORMATIVE SEMINARS
Cơ hội hiếm hoi gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công
nghiệp chế tạo cơ khí và cập nhật những xu hướng sản xuất mới nhất tại
chương trình hội thảo của MTA VIETNAM2017.

A rare opportunity to meet the leading experts in the manufacturing industry and catch up with
several pertinent trends related to the precision engineering and manufacturing through the
seminar series of MTA VIETNAM2017.
Đăng ký tham dự / diễn giả, vui lòng liên hệ

For speaking/attending opportunities, please contact

Mỹ Duyên (Joey)
conference@vietallworld.com

Đón chờ cập nhật mới nhất
t
về NHỮNG ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT
T
STAY TUNED FOR THE LATEST HIGHLIGHTS
S

VIETNAM2017
V

VÀO THÁNG 6 | IN JUNE
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TRƯỚC NGÀY
PRE-REGISTER ONLINE BEFORE

NHẰM TỐI ƯU HOÁ THỜI GIAN CỦA BẠN | TO OPTIMISE YOUR TIME
Hỗ trợ thông tin chung
For general information assistance

Đình Hưng (Ricky) Tel: 08 3930 7618 / 110

Hỗ trợ đăng ký trực tuyến
For online registration assistance

Trung Hiếu (Alex) | Tel: 08 3930 7618 / 109

Hỗ trợ đăng ký đoàn

Bích Ngọc (Jenny) | Tel: 08 3930 7618 / 111

Hỗ trợ đăng ký hội thảo

Mỹ Duyên (Joey) | Tel: 08 3930 7618 / 108

For group delegation programme assistance

For conference programme assistance

TRUNG TÂM HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
N
SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC) - 799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
ettnam

Thể lệ vào cửa
Admission Policy

