
Company Name

(Tên công ty)

Address

( Địa chỉ)

Website

(Trang web)

Tel

(Điện thoại) Fax

Contact Person

(Người phụ trách)

Position

(Chức vụ)

Cellphone

(Di động) Email

Bussiness Nature

(Lĩnh vực hoạt động)

Danang Exhibition & 

Convention Center 

Kinh Bac Cultural Center

APPLICATION FORM

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM
VMAT 2022 - VIETNAM MATERIAL HANDLING FIESTA

www.vmat.com.vn - www.vietnamindustrialfiesta.com

□ DA NANG

Middle Chapter

□ BAC NINH

Northern Chapter

REGISTRATION INFORMATION (THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM)

Province/ City

(Tỉnh/Thành Phố)

VMAT 2022

EXHIBITION NAME OF PARTICIPATION (TRIỂN LÃM THAM GIA)

Please tick which exhibitions which you are going to join in 2022. (Vui lòng chọn triên lãm quý vị mong 

muốn đăng ký tham gia trong năm 2022).

Date

(Thời gian)

Venue

(Địa điểm)

□ BINH DUONG

Southern Chapter

Enjoy up to 25% discount from orginal package when registering to join with COMBO of 

Exhibitions. Please contact with Organizer's Sales Team for more information. Thank you! 

Chiết khấu lên đến 25% chi phí tham gia triển lãm khi đăng ký COMBO. 

Vui lòng liên lạc với phòng kinh doanh BTC để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cám ơn!

8-10/6/2022

15-17/9/2022

9-11/11/2022

WTC-World Trade Center
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Exhibition Package

(Loại gian hàng)

Location

(Vị trí)

□ Package A: Shell 

Scheme Booth

Gói A: Tiêu chuẩn

□ Package B: 

Rawspace

Gói B: Mặt bằng trống

NOTES (GHI CHÚ)

After receiving the Application Registration Form and agreeing with the selected location, the 

Organizer and Exhibitor will sign a contract within 10 working days. The confirmation of booth 

registration is only valid when the contract signing is completed on time.

Sau khi nhận được Phiếu đăng ký gian hàng và đồng ý với vị trí đã chọn, Ban tổ chức  và Đơn vị triển 

lãm sẽ tiến hành ký hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc. Việc xác nhận đăng ký gian hàng chỉ có 

hiệu lực khi việc ký kết hợp đồng hoàn tất đúng hạn. 

Corner Booth will add 30USD per sqm (Gian góc sẽ cộng thêm 30USD/m2)

Standard booth minimum 9 sqm (Diện tích tối thiểu gian tiêu chuẩn là 9m2)

Rawspace minimum 18 sqm (Diện tích tối thiểu mặt bằng trống là 18m2)

Price not included VAT 10% (Giá trên chưa bao gồm VAT 10%)

EXHIBITION SPACE REGISTRATION (ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG/MẶT BẰNG)

Please tick which exhibition package which you are going to join. Thank you! (Vui lòng chọn gói triển 

lãm quý vị mong muốn đăng ký tham gia. Xin cám ơn!).

Required Sapce

(Diện tích yêu cầu)

Offer Price Per Sqm

(Đơn giá / m2)

Total Amount

(Thành tiền)

USD 270

Early Bird Package will enjoy 10% discount from rawspace cost when applied before 30 Nov 2021

( Giảm 10% giá mặt bằng trống khi đăng ký trước ngày 30/11/2021)

CANCELATION FEE ( PHÍ HỦY BỎ)

The cancellation of exhibition participating contract is only considered effective when the Exhibitor has 

officially notified in writing via Fax or email and received the consent from the Organizer.

Cancellation fee:

30% of the total contract value if canceled before 6 months events ogranized

50% of total contract value if canceled before 4 months events ogranized

100% of the total contract value, if canceled from 4 months before events ogranized

Standard Shell Scheme Booth includes: White Panel Partition, One Fascia Board with Company 

Name, One Reception Table, Two Sitting Chairs, One Power Socket 5Amp Single Phase, One Led 

Lights 50W, One Waste Basket,

( Gian tiêu chuẩn:  Mỗi gian đều được trải thảm, 2 hoặc 3 mặt là vách nhôm ghép ván MDF, bảng tên 

công ty và các trang thiết bị sau: 01 bàn tiếp tân; 02 ghế xếp; 01 giỏ đựng rác; 01 đèn LED (50W-

220V); 01 ổ cắm điện 5Amp, 220V)

PAYMENT (THANH TOÁN)

USD 300
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Date

( Ngày)

OMG EVENTS MANAGEMENT CO LTD

A: 135 Nguyen Thi Nhung St, Van Phuc City, Hiep Binh Phước Ward, Thu Duc City, 
HCMC, Vietnam

W: www.omg-expo.com T: +84 28 66861210 E: info@omg-expo.com
Vietnam – Singapore - Thailand – Malaysia – Indonesia – Philipines 

□ We have read and agree to register to participate in the exhibition

□ Chúng tôi đã đọc và đồng ý đăng ký tham gia triển lãm

Việc hủy hợp đồng tham gia triển lãm chỉ được xem như có hiệu lực khi Đơn vị triển lãm có thông báo 

bằng văn bản chính thức qua Fax hoặc email và nhận được sự đồng ý từ BTC. 

Phí hủy bỏ: 

30% tổng giá trị hợp đồng nếu hủy trước 6 tháng sự kiện diễn ra

50% tổng giá trị hợp đồng nếu hủy trước 4 tháng sự kiện diễn ra

100% tổng giá trị hợp đồng, nếu hủy từ 4 tháng trước khi sự kiện diễn ra

Authorized Signature & Company Stamp

( Ký tên và đóng dấu)
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