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Tham gia trưng bày tại Triển Lãm Công Nghiệp và Sản Xuất 2021 (VIMF) 

VIMF 2021-Triển Lãm Công Nghiệp 
& Sản Xuất Việt Nam 2021

Sau nhiều năm tổ chức thành công tại Bình Dương và 
các tỉnh thành khác, Triển lãm Công nghiệp và Sản 
xuất Việt Nam (VIMF) đã nỗ lực xây dựng và dần trở 
thành một thương hiệu uy tín thông qua những triển 
lãm chất lượng, cầu nối hữu hiệu, điểm đến lý tưởng 
để các nhà sản xuất chế tạo, nhà cung cấp, thương 
nhân trong và ngoài nước giới thiệu, quảng bá những 
sản phẩm, công nghệ mới, gặp gỡ & tiếp xúc trực tiếp 
khách hàng, tìm kiếm đại lý & nhà phân phối, phát 
triển và mở rộng thị trường, thiết lập định hướng kinh 
doanh trong tương lai. 
 

 
     NGÀNH SẢN PHẨM TRƯNG BÀY 

 
Sản xuất, chế tạo máy móc, công cụ, thiết 
bị công nghiệp 
Công nghệ chế tạo, phụ tùng công nghiệp, 
cơ khí chính xác 
Tự động hóa công nghiệp, nhà máy, quá 
trình, tích hợp hệ thống 
Chuỗi cung ứng & giải pháp 
Điện, năng lượng & thiết bị nâng hạ 
Thiết bị và công nghiệp hỗ trợ 
Rô-bốt 
Công nghệ in & thiết kế 3D 
 
xem thêm

Tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới 
Bình Dương  [ WTC Expo ] 

B11 Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Từ ngày 8-10/9/2021 
 

ĐĂNG KÍ  
GIAN HÀNG

Năm 2021 được sự chấp thuận của Sở Công thương Bình Dương, VIMF 2021 tổ chức tại Bình Dương 
với diện mạo mới (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) và quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 
VIMF được lãnh đạo tỉnh Bình Dương đánh giá là triển lãm quốc tế chuyên nghành có chất lượng, hiệu 
quả và cải thiện phát triển qua từng năm về quy mô lẫn số lượng khách tham quan 
 

NĂM QUY MÔ
( gian hàng)

LƯỢT KHÁCH THAM QUAN
(người)

2016 150 5.970
2017 230 7.980
2019 280 9.750
2021 320 (dự kiến) 12.000 (dự kiến)

https://vimf.vn/
https://vimf.vn/offer-package-vimf-2021/


Công ty OMG tiếp tục phối hợp với
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 
Đầu tư ( ITPC) 

ITPC hỗ trợ : 10.000.000 VNĐ/gian tiêu chuẩn 

- Doanh nghiệp tự túc các chi phí khác có liên 
quan (chi phí vận chuyển, ăn, ở, đi lại, quảng bá, 
trang trí riêng,…).

Thời hạn đăng ký: ITPC kính mời Quý doanh 
nghiệp đăng ký tham gia và hoàn tất hồ sơ trước 
ngày 31 tháng 08 năm 2021. ITPC sẽ dừng nhận 
hồ sơ trước thời hạn nếu đã đủ doanh nghiệp tham 
gia

Phòng Xúc tiến Thương mại - ITPC 

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa 
Kao, Quận 1, TP. HCM.

Liên hệ  
Anh Việt Hùng ( +84) 975 828 754  

email hungnv@itpc.gov.vn 
Anh Quốc Đạt ( +84) 901 618 982   

email datlq@itpc.gov.vn 
Chị Thanh Thảo (+84) 909 619 127  

email thao@itpc.gov.vn

Chúng tôi trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia cụm gian hàng trưng bày sản phẩm địa 
phương tại Triển Lãm Công Nghiệp & Sản Xuất Việt Nam 2021 ( VIMF ) kết hợp với Triển Lãm 

Tự Động Hóa Công Nghiệp Việt Nam 2021 (VIAF )

Tiềm hiểu thêm

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN OMG

 135 Nguyễn Thị Nhung, KDT Vạn Phúc, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website vietnamindustrialfiesta.com 

omg-expo.com 
Email info@vietnamindustrialfiesta.com 

Hotline +84 906 472 02 

Hủy liên hệ của tôi trong danh sách này 

https://vimf.vn/
https://app.zetamail.vn/admin/vietnamindustrialfiesta.com
https://omg-expo.com/
mailto:info@vietnamindustrialfiesta.com
https://d2w8fg8ddx8k5w.cloudfront.net/%%unsubscribelink%%

