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VMAT cùng với các đơn vị tham gia triển lãm, chung tay tạo nên chiến dịch “Kết nối 

VMAT” nhằm hỗ trợ kết với với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

cung cấp các giải pháp tự động hóa quản lí kho, vận hàng giúp giảm chi phí và nâng 

cao năng xuất. Trên trang website và fanpage của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy 

những sản phẩm bạn đang tìm kiếm và các chương trình khuyến mãi đặc biệt do các 

nhà triển lãm của chúng tôi cung cấp. 

 Vui lòng nhấp vào xêm chi tiết để biết chi tiết của từng sản phẩm 

Và để lại cho chúng tôi thắc mắc của bạn tại info@vietnamindustrialfiesta.com 
 

https://vmat.com.vn/
https://vmat.com.vn/register.html
https://vmat.com.vn/reason.html
https://vietnamindustrialfiesta.com/omg-contact/
https://www.facebook.com/VietnamIndustrialAndManufacturingFair
mailto:info@vietnamindustrialfiesta.com
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MICO HYSTER 
Nhà sản xuất duy nhất có đầy đủ nhất các loại 
xe nâng trong nhà kho và xe nâng từ 1 tấn ~ 52 
tấn,  thiết bị nâng hạ trong kho hàng hóa và xe 
nâng hàng cho nhà máy công nghiệp.  

OTL Storage Equipment  
Nhà cung cấp hệ thống giá & kệ lưu trữ chuyên 
nghiệP, APR, Pallet có thể điều chỉnh, ASRS - Hệ 
thống lưu trữ & truy xuất tự động... 

ASADO (HOTU VIỆT NAM) 
Nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm giá đỡ 
như giá kệ dây, hệ thống ống nối, giá trung 
bình, giá hạng nặng, giá dẫn động, giá đỡ pallet 
và hệ thống giá đỡ thông minh, AGV ... 

TCiM 
Cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa 
chuyên nghiệp với nhiều chủng loại xe và dịch 
vụ cả về xe nâng mới và xe nâng đã qua sử 
dụng, kho phụ tùng/lốp/bình điện .... 

LOGIFORM 
Cung Cấp Giải Pháp Cho Quy Trình Lắp Ráp Và 
Dụng Cụ các sản phẩm như: ống thép phủ nhựa 
ABS, thanh trượt con lăn, ống nối, khớp nối kim 
loại... 

KỶ LỤC 
Phân phối độc quyền các thiết bị nâng hạ, phụ 
tùng và tổ máy phát điện diesel, xe nâng YALE, 
máy phát điện AKSA ,phụ tùng công nghiệp 
TSUBAKI... 

LOGIFORM 
Nhà sản xuất chuyên nghiệp và hàng đầu trong 
lĩnh vực gia công cơ khí tại Việt Nam với các sản 
phẩm chính như ống thép bọc nhựa, khớp nối 
kim loại, bánh xe, thanh trượt con lăn,... 

LOGISTICS INFRA 
Nhà cung cấp Giải pháp Tự động hóa Kho vận & 
Kho vận nội bộ hàng đầu tập trung vào: Bưu 
điện, Thương mại điện tử,dược phẩm... 

 

 

https://vimf.vn/category/highlighted-tech/
https://vimf.vn/category/highlighted-tech/
https://vimf.vn/hyster-se-co-mat-tai-vmat-2022/
https://vimf.vn/otl-vimf-2021/
https://vimf.vn/asado-vimf-2022/
https://vimf.vn/vmat-2022-binh-duong-x-tcim-nha-phan-phoi-hang-dau-ve-xe-nang/
https://vimf.vn/logiform-den-voi-vimf-binh-duong-2022/
https://vimf.vn/ky-luc-our-passion-your-satisfaction/
https://vimf.vn/hbl-vimf-2022/
https://automationfiesta.com/
https://vietnamindustrialfiesta.com/vimf-2022/
https://packvietnam.com/


TÌM HIỂU THÊM 

VIMF SERIES 2022          |  Tải Brochure
  

VIAF SERIES 2022           |  Tải Brochure 

VMAT SERIES 2022          |  Tải Brochure 

3DF SERIES 2022             |  Tải Brochure 

RAV SERIES 2022             |  Tải Brochure 

PACK VIETNAM 2022        |  Tải Brochure 

SMARTEX VIETNAM 2022 |  Tải Brochure 

Để được hỗ trợ thêm thông tin các triển 
lãm và đăng kí gian hàng

VIMF SERIES , VIAF SERIES,VMAT SERIES , 3DF 
SERIES, RAV SERIES , VIEF

Liên hệ :

Ms. Vicky Vo | (+84 ) 906 472 029

E: vicky@vietnamindustrialfiesta.com
----------------------

PACK VIETNAM 2022, SMARTEX VIETNAM 2022

Liên hệ :

Ms. Suong | (+84 ) 932 160 840   E: suong@vimf.vn

 
 

ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HẤP DẪN TỪ BAN TỔ CHỨC VMAT 
 
 

 
 
 

THEO DÕI CHÚNG TÔI 
 
 

Để cập nhập những thông tin triển lãm và thông báo sớm nhất từ ban tổ chức 
 
 

 
 
 

OMG EVENTS MANAGEMENT CO LTD 

135 Nguyen Thi Nhung St., Van Phuc City, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

 www.omg-expo.com     
T: +84 28 66861210 

Hotline: +84 932 160 840 
E:  info@omg-expo.com 

Vietnam – Thailand – Malaysia – Indonesia – Philippines – Singapore 

 
 

Hủy liên hệ của tôi trong danh sách này

https://vimf.vn/vimf-2022/
https://drive.google.com/file/d/1HNh3URS5pWvAZiifWbhQMSsk4AZet4VU/view?usp=sharing
https://vimf.vn/viaf-2022/
https://drive.google.com/file/d/1fWXZ3uxHzCLBSjR2ukI0YxkgV-8HUYvk/view?usp=sharing
https://vmat.com.vn/
https://drive.google.com/file/d/1vO_DzW9H08NBgv2yrqg12knMeIlkRDl2/view?usp=sharing
https://vimf.vn/trien-lam-in-3d-2022/
https://drive.google.com/file/d/1o7ih5XmYoxhVe_ESKl_IYiF2aWRjYr8e/view?usp=sharing
https://vimf.vn/rav-2022/
https://drive.google.com/file/d/19d30Gd30T7_4_JDMFNsxSr1q5PN44R1h/view?usp=sharing
https://packvietnam.com/
https://drive.google.com/file/d/1G81RIeSvRhLCZiChtKqK1QvsG1EfwY1y/view?usp=sharing
https://smartex.vn/
https://drive.google.com/file/d/1XeULP_3GseR9HNJRy6VDr5nNA-57VbbM/view?usp=sharing
mailto:vicky@vietnamindustrialfiesta.com
mailto:suong@vimf.vn
https://vmat.com.vn/register.html
http://www.omg-expo.com/
https://www.facebook.com/omgeventsmanagement/?ref=pages_you_manage
https://www.youtube.com/channel/UCx5QWweC6WMSws_J7xGnRkg
http://www.omg-expo.com/
https://d2w8fg8ddx8k5w.cloudfront.net/%%unsubscribelink%%

