
 
 

Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ 

Thông tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

ALGERIA 

Hội chợ 

chocolate & cà 

phê từ nguyên 

liệu đến thành 

phẩm 

CHOCAF 

Algiers 

11/01/2023 

- 

14/01/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

CHOCAF Show giới thiệu hơn 130 

nhà triển lãm hoạt động trong nhiều 

lĩnh vực như sô cô la, cà phê, thiết 

bị, nguyên liệu thô, bao bì, vệ sinh 

công nghiệp, bánh quy, kem, bánh 

ngọt, bánh kẹo, đồ gia dụng và 

trường đào tạo. Tại mỗi phiên bản, 

một quốc gia được trao danh hiệu 

khách mời danh dự để du nhập văn 

hóa và lịch sử của quốc gia đó vào 

cà phê hoặc sô cô la. Triển lãm sẽ 

bao gồm toàn bộ quy trình sản 

xuất, từ nguyên liệu thô đến thành 

phẩm, điều này sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tìm kiếm khách 

hàng tiềm năng, nhà sản xuất và 

những người sành ăn. CHOCAF 

mang đến cho các nhà sản xuất cơ 

hội quảng bá sản phẩm mới của họ, 

cũng như việc bố trí và sử dụng sản 

phẩm của họ trong khu vực cạnh 

tranh. Các cuộc thi sẽ xoay quanh 

nhiều chủ đề như miếng sô cô la 

nghệ thuật, món tráng miệng sô cô 

la, đường kéo và bánh cưới. Với sự 

tham gia của ban giám khảo quốc 

tế và các đầu bếp bánh ngọt từ khắp 

   

Vision Future 

67, rue Marcelle Fabri villa 27 

la cadette les sources 

Algiers, Algeria 

Email: 

visionfuture23@gmail.com 

Website: chocaf.dz 
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nơi trên thế giới, một cuộc cạnh 

tranh gay cấn sẽ kéo dài từ đầu cho 

đến khi kết thúc triển lãm 

Triển lãm quốc 

tế về ngành 

dược phẩm ở 

Bắc Phi 

Maghreb Pharma 

Algiers 

07/02/2023 

- 

09/02/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

Maghreb Pharma là hội chợ quốc tế 

dành cho ngành dược phẩm ở Bắc 

Phi. Triển lãm này là nền tảng 

thông tin và truyền thông trong 

ngành và mang đến cho các công ty 

triển lãm cơ hội trình bày trước 

khán giả là các chuyên gia tại đây. 

Khách truy cập có thể tìm hiểu tại 

đây thông tin chuyên sâu và toàn 

diện về những phát triển, xu hướng, 

dịch vụ và sản phẩm mới nhất 

trong các lĩnh vực khác nhau 

   

Meditheral s.a.r.l. 

65, rue Djamel Harkat 

16211 Algiers, Algeria 

Email: 

contact@maghrebpharma.com 

Website: 

www.maghrebpharma.com 

Hội chợ Điện và 

Năng lượng tái 

tạo 

SEER Algiers 

13/02/2023 

- 

16/02/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

SEER được tổ chức tại Trung tâm 

Triển lãm Palais des 

Expositons/SAFEX của Algiers. 

Hai chủ đề liên quan đến nhau về 

điện và năng lượng tái tạo của hội 

chợ thương mại sẽ được trình bày 

đồng thời bởi tổng số hơn 150 nhà 

triển lãm từ các lĩnh vực hoạt động 

và quốc gia khác nhau, đây là điều 

duy nhất ở Algeria. Các nhóm 

khách truy cập được nhắm mục tiêu 

đều là khách thương mại như quản 

lý doanh nghiệp, kỹ thuật viên, kỹ 

sư và chuyên gia tư vấn cũng như 

những cá nhân quan tâm muốn 

sống tiết kiệm năng lượng và chi 

phí và muốn tìm hiểu những phát 

triển mới nhất liên quan đến tự 

động hóa gia đình và hệ thống 

quang điện . Sự đa dạng của các 

sản phẩm và giải pháp tại một thị 

trường mới nổi mở ra những cơ hội 

   

Advision ElDjazair 

Centre Commercial Residence 

Afak 

Birkhadem, Algeria 

Email: contact@advision-

dz.net 

Website: www.advision-dz.net 
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tối ưu cho việc trao đổi thông tin và 

kinh nghiệm lẫn nhau. Hội thảo và 

hội nghị về các khía cạnh liên quan 

trong cả bốn ngày của hội chợ bổ 

sung cho dịch vụ triển lãm tại gian 

hàng 

Hội chợ làm 

đẹp, chăm sóc 

cá nhân, nước 

hoa, mỹ phẩm, 

thể dục và sức 

khỏe 

COSMETICA 

ALGERIA 

Algiers 

15/02/2023 

- 

18/02/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

Cosmetica Algeria là triển lãm 

chuyên nghiệp quốc tế duy nhất tại 

Algeria dành riêng cho ngành mỹ 

phẩm. Đây là nền tảng hoàn hảo 

cho những người ra quyết định, nhà 

đầu tư tiềm năng, nhà phân phối, 

nhà bán buôn, nhà bán lẻ, chủ tiệm, 

nhà tạo mẫu tóc, nghệ sĩ trang 

điểm, trung tâm làm đẹp và phòng 

khám. Các chuyên gia và công 

chúng kết nối, khám phá và kết nối 

với hơn 75 nhà triển lãm từ 25 quốc 

gia bao gồm nhiều lĩnh vực khác 

nhau trong ngành công nghiệp như 

nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm tự 

nhiên và sinh học, bao bì, máy 

móc, sản xuất theo hợp đồng, 

nguyên liệu thô, dầu , làm đẹp, spa, 

tóc, thẩm mỹ viện và nhiều hơn 

nữa. Triển lãm sẽ được tổ chức tại 

Cung Triển lãm Safex, Algiers, 

Algeria – Bắc Phi và được hỗ trợ 

bởi Bộ Xúc tiến Thương mại và 

Xuất khẩu. 

   

Global Events Algeria 

88, Rue Allam Abderzak 

16000 Algiers, Algeria 

Email: ashraf.ziri@gea-dz.com 

Website: www.gea-dz.com 

Triển lãm thực 

phẩm về thực 

phẩm, đồ uống, 

tiệm bánh và 

phục vụ ăn 

uống, thiết bị 

nhà bếp, máy 

Siag - Algeria 

Food Expo Oran 

15/03/2023 

- 

18/03/2023 

Centre de 

Conventions d'Oran, , 

CW75 Oran, Oran, 

Algérie 

Hội chợ triển lãm thực phẩm Siag – 

Algeria diễn ra tại Oran. Khoảng 

500 nhà triển lãm giới thiệu rất 

nhiều loại thực phẩm và đồ uống 

liên quan đến kinh doanh nông 

nghiệp - từ các sản phẩm bánh mì 

các loại đến thịt, trái cây và rau quả 

   

Proximity PR 

28, Road Georges Clémenceau 

Kouba 

16000 Algiers, Algeria 

Email: 

m.elhanni@expoline.agency 

Website: www.siagexpo.com 
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móc, cà phê, 

bao bì, trái cây, 

rau và các sản 

phẩm từ sữa 

và cà phê. Máy móc, thiết bị và 

dịch vụ tương ứng cũng được hiển 

thị. Tuy nhiên, sự kiện này cũng 

tạo thành một nền tảng thông tin và 

truyền thông quan trọng, tập hợp 

những người ra quyết định và 

chuyên gia của các công ty khác 

nhau trong ngành nhằm mang lại 

hiểu biết tốt hơn về tiềm năng của 

lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. 

Để đạt được hiệu quả này, hội chợ 

cũng bao gồm một chương trình 

khung phong phú bao gồm các hội 

nghị, thảo luận và thuyết trình về 

các chương trình đầu tư trong 

tương lai. Trong bối cảnh này, 

Algeria với tư cách là thị trường 

lớn nhất ở Maghreb là nơi lý tưởng 

để tổ chức các sự kiện kiểu này. 

Triển lãm quốc 

tế nội thất bệnh 

viện và trang 

thiết bị y tế 

SIMEM 

International 

Exhibition of 

hospital furniture 

and medical 

equipment Oran 

03/05/2023 

- 

06/05/2023 

Centre de 

Conventions d'Oran, , 

CW75 Oran, Oran, 

Algérie 

SIMEM là triển lãm lâu đời nhất và 

quan trọng nhất dành riêng cho sức 

khỏe ở Algeria. Sự kiện này được 

đặc trưng bởi một cuộc triển lãm 

các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ và 

công nghệ mới quy tụ các nhà khai 

thác có ưu đãi nhằm đáp ứng nhu 

cầu của ngành y tế. Các sản phẩm 

được tiếp xúc bao gồm: sản phẩm 

phòng thí nghiệm, hình ảnh y tế, 

chỉnh hình, nội thất bệnh viện, thiết 

bị đo đạc, thiết bị y tế, vệ sinh bệnh 

viện, phần mềm, v.v. Đây cũng là 

một môi trường được thiết kế để 

phổ biến kiến thức, thúc đẩy 

chuyên môn thực sự và các mối 

quan hệ kinh doanh thông qua: hội 

nghị, hội thảo đào tạo, truyền thông 

   

EVENCIA 

196 Route de Sebala/Draria 

Algiers, Algeria 

Email: Ittissal@evencia.dz 

Website: evencia.dz 
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kỹ thuật-thương mại và các cuộc 

họp B to B. 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

xây dựng 

Batimatec 

Algiers 

07/05/2023 

- 

11/05/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

Batimatec tại Palais des 

Expositions ở Algiers là một hội 

chợ thương mại quốc tế về xây 

dựng. Tất cả các sản phẩm cần thiết 

cho việc xây dựng mới hoặc cải tạo 

đều được trình bày - từ thiết bị xây 

dựng, vật liệu xây dựng và đá đến 

kỹ thuật sưởi ấm, thông gió và vệ 

sinh. Tất cả các công ty lớn của 

Algeria trong ngành sẽ có mặt cùng 

với đại diện của các hiệp hội doanh 

nghiệp và chính phủ. Ngoài ra, các 

công ty quốc tế muốn mở rộng hoạt 

động kinh doanh tại Algeria cũng 

tham dự hội chợ để tìm hiểu thông 

tin và liên hệ. 

   

Batimatecexpo 

107 Rue des Crètes 

Algiers, Algeria 

Tel: +213 (0)20 347703 

Fax: +213 (0)21 353186 

Email: 

batimatec.expo@gmail.com 

Website: 

www.batimatecexpo.com 

Triển lãm quốc 

tế về thiết bị, 

công nghệ và 

dịch vụ ngành 

nước 

SIEE Pollutec 

Ain Benian 

19/06/2023 

- 

22/06/2023 

Trung tâm Hội nghị 

Quốc tế CIC 

Abdelatif Rahal, 

Route de Chéraga, 

Ain Benian, Aïn 

Defla, Algeria 

SIEE Pollutec Algeria là triển lãm 

quốc tế về thiết bị, công nghệ và 

dịch vụ trong ngành nước, diễn ra 

mỗi năm một lần. Kể từ khi thành 

lập vào năm 2005, nó đã trở thành 

hội chợ thương mại lớn nhất về 

nước ở Châu Phi. Hội chợ này bắt 

nguồn từ một sáng kiến của Bộ Tài 

nguyên nước với mục đích mở rộng 

ngành nước và nước thải với các 

đập cấp nước, hệ thống chuyển 

nước và hệ thống xử lý nước đảm 

bảo cung cấp nước liên tục trong cả 

nước. Hội chợ chỉ dành cho khách 

tham quan thương mại và thu hút 

các chuyên gia từ các lĩnh vực xây 

dựng, sản xuất và lắp ráp trong 

ngành nước cũng như các văn 

phòng kỹ thuật và quy hoạch, cơ 

   

Reed Expositions France 

52-54 quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 

Email: info@reedexpo.fr 

Website: www.reedexpo.fr 
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quan chính phủ và doanh nghiệp 

nhà nước. SIEE Pollutec Algeria đi 

kèm với một hội nghị chuyên đề 

quốc tế về các xu hướng và sự phát 

triển hiện tại của ngành nước mà 

còn về các chương trình và dự án 

đang diễn ra, đồng thời xây dựng 

các mối quan hệ và đối tác kinh 

doanh cũng như quan tâm đến việc 

trao đổi kinh nghiệm với các nước 

láng giềng. 

Triển lãm quốc 

tế về gỗ, nội 

thất, thiết bị và 

công nghệ 

ALGERIA 

WOODTECH 

Algiers 

18/09/2023 

- 

21/09/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

CG COM EVENT tổ chức hội chợ 

thương mại quốc tế về gỗ, chế biến 

gỗ, thiết bị và công nghệ 

ALGERIA WOODTECH tại trung 

tâm triển lãm SAFEX, Algiers, 

ALGERIA. Phiên bản lần này hứa 

hẹn sẽ dày đặc và đầy tiềm năng 

nhờ sự tham gia ngày càng nhiều 

và dự kiến của các đơn vị triển lãm 

đến từ nhiều quốc gia như Algeria, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Congo, Nam Phi, 

Trung Quốc, Ấn Độ, Tunisia, Ai 

Cập, Libya, Đức, Italie, Bồ Đào 

Nha và nhiều nước khác đang được 

tiến hành. Tất cả các công ty con và 

ngành nghề chính phục vụ cho sự 

phát triển của ngành gỗ và chế biến 

gỗ đều tập trung tại ALGERIA. 

Các cuộc họp B2B sẽ được tổ chức 

và đăng quang bởi một chu trình 

toàn diện gồm các hội nghị chuyên 

nghiệp mà chương trình sẽ sớm 

được công bố. Vì mục đích này, 

chúng tôi muốn mời bạn tham gia 

sự kiện lớn này ở Algeria nhằm 

mang đến cho các nhà đầu tư và 

   

CG COM EVENT 

N° 03, E 02 B5, Nasim el Bahr 

31000 Oran, Algeria 

Email: 

cgcomevent@gmail.com 

Website: 

www.cgcomevent.com 
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các chuyên gia tích cực trong lĩnh 

vực gỗ cơ hội khám phá thị trường 

Algeria và châu Phi và tạo ra các 

trao đổi mới cũng như đầu tư mới 

và quan hệ đối tác. 

Triển lãm năng 

lượng tái tạo 
Era Oran 

Dự kiến 

tháng 10 

năm 2023 

Palais des expositions 

d'Oran, Avenue des 

Martyrs de la 

Revolution, 31000 

Oran, Oran, Algérie 

Era là triển lãm về năng lượng tái 

tạo, môi trường, năng lượng và sự 

phát triển bền vững của những cơ 

hội này. Nó trình bày các thiết bị 

kỹ thuật mới nhất để sản xuất năng 

lượng tái tạo. Era cũng cung cấp 

thông tin về việc chuyển đổi sang 

năng lượng tái tạo. Các doanh nhân 

trẻ thể hiện kỹ năng của họ và 

khiến du khách quan tâm đến lĩnh 

vực này. 

   

Algier Myriade 

Communication 

Bt A2 Hayel Wafa, Said 

Hamdine 

16400 Algiers, Algeria 

Tel: +213 (0)21 541483 

Email: myriade@era.dz 

Website: www.era.dz 

Triển lãm công 

nghiệp xây 

dựng và xây 

dựng quốc tế, 

sưởi ấm, thông 

gió, điều hòa 

không khí, cửa 

sổ, cửa ra vào, 

sàn, nhôm, kính 

và trang trí 

Best5 Algeria 

Algiers 

13/11/2023 

- 

15/11/2023 

Palais des 

Expositions/Safex 

Expo Center, Pins 

Maritimes, 16000 

Algiers, Algier, 

Algérie 

The Best5 Algeria là một triển lãm 

quốc tế về xây dựng và công 

nghiệp xây dựng, sưởi ấm, thông 

gió, điều hòa không khí, cửa sổ, 

cửa ra vào, sàn, nhôm, kính và triển 

lãm trang trí, diễn ra mỗi năm một 

lần tại Algiers. Triển lãm được thiết 

kế vào năm 2011 để thúc đẩy 

doanh số bán hàng trong lĩnh vực 

xây dựng. Best5 Algeria cung cấp 

thông tin chi tiết về thị trường của 

những nhân vật có ảnh hưởng trong 

ngành xây dựng và cơ hội gặp gỡ 

các đối tác kinh doanh tiềm năng 

cũng như thiết lập các mối quan hệ 

mới. Ngoài ra, triển lãm mở ra cơ 

hội cho các công ty quốc tế đến 

Algeria và thế giới Ả Rập. Khi hội 

chợ thương mại và cộng đồng 

Best5 Algiers thu hút không chỉ các 

công ty xây dựng địa phương và 

   

Elan Expo 

Ayyildiz Sitesi, A Blok, 30/11 

34148 Istanbul, Turkey 

Tel: +90 (0)212 2731818 

Fax: +90 (0)212 2731819 

Email: info@elanexpo.net 

Website: www.elanexpo.net 
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quốc gia, mà còn cả các cơ quan 

chính phủ, những người ra quyết 

định từ chính trị và kinh tế, thương 

nhân, nhà đầu tư, kiến trúc sư, kỹ 

sư, nhà xây dựng, đại lý và các cơ 

quan chính phủ. Do đó, nó hoạt 

động như một nơi gặp gỡ để trao 

đổi kiến thức và thông tin và chiếm 

một vị trí quan trọng trong bối cảnh 

triển lãm của Algeria 

Triển lãm quốc 

tế về mặt tiền, 

cửa sổ và cửa ra 

vào 

SIFFP Ain 

Benian 

Dự kiến 

tháng 11 

năm 2023 

Trung tâm Hội nghị 

Quốc tế CIC 

Abdelatif Rahal, 

Route de Chéraga, 

Ain Benian, Aïn 

Defla, Algeria 

SIFFP ở Algier là một triển lãm 

quốc tế về mặt dựng, cửa sổ và cửa 

ra vào và nó sẽ giới thiệu những cải 

tiến và phát triển mới nhất trong 

lĩnh vực mặt dựng, cửa sổ và cửa ra 

vào cũng như các phương pháp tiết 

kiệm năng lượng. Triển lãm sẽ có 

sự góp mặt của nhiều công ty máy 

móc từ các thị trường quốc tế cũng 

như các nhà cung cấp phụ kiện, nhà 

cung cấp kính và nhà cung cấp giải 

pháp phần mềm. Phạm vi triển lãm 

của chúng tôi cũng bao gồm các 

công ty giới thiệu hệ thống pergola, 

lều và hơn thế nữa. Kết nối với các 

chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực 

mặt tiền, cửa sổ và cửa đi từ 

Algeria và trên toàn thế giới. SIFFP 

sẽ là một triển lãm hiệu quả để các 

nhà quảng bá, kiến trúc sư cũng 

như các công ty xây dựng ghé 

thăm. Triển lãm sẽ được tổ chức tại 

tòa nhà triển lãm hiện đại nhất ở 

Algeria và Châu Phi, CIC – Alger. 

Bãi đậu xe du khách miễn phí có 

sẵn. 

   

EURL FFP EVENTS 

276 Residence Haouch 

Chaouch No. 02 El Achour 

Algiers, Algeria 

Tel: +213 (0)23 336912 

Fax: +213 (0)23 336912 

Email: contact@ffp-

events.com 

Website: www.ffp-events.com 
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Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông 

tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

CANADA 

Triển lãm ô 

tô quốc tế 

Montreal 

International 

Auto Show 

Montreal 

20/01/2023 

- 

29/01/2023 

Palais des 

Congres, 

1001, place Jean-

Paul-Riopelli, 

H2Z1H2 

Montreal, 

Quebec, Canada 

Triển lãm ô tô quốc tế Montreal là hội 

chợ ô tô, nơi các nhà triển lãm trong 

và ngoài nước giới thiệu các sản phẩm, 

công nghệ và dịch vụ mới nhất trong 

lĩnh vực công nghiệp ô tô. Các phiên 

bản đặc biệt, xe thể thao và siêu xe là 

một trong những điểm nhấn của triển 

lãm. Các nhà triển lãm từ khắp nơi 

trên thế giới mang đến khả năng kiểm 

tra các sản phẩm ô tô và lái thử chúng. 

   

Montreal Automobile Dealers 

Corp. 

2335 Guénette St. 

H4R 2E9 Saint-Laurent, Canada 

Tel: +1 (0)514 3316571 

Fax: +1 (0)514 3312045 

Email: 

communications@ccam.qc.ca 

Website: www.ccam.qc.ca 

Triển lãm xe 

máy quốc tế 

Vancouver 

Motorcycle Show 

Abbotsford 

20/01/2023 

- 

22/01/2023 

Tradex 

Exhibition 

Center, 

1190 Cornell 

Street, V2T 6H5 

Abbotsford, 

British 

Columbia, 

Canada 

Vancouver Motorcycle Show là một 

trong nhiều sự kiện của chuỗi sự kiện 

này. Những hội chợ này sẽ tìm thấy xe 

máy ở một số nơi ở Canada. Tại triển 

lãm này, các nhà sản xuất quốc tế đại 

diện và cung cấp cho khán giả quan 

tâm những xu hướng, mẫu mã và dịch 

vụ mới nhất. Một chương trình đa 

dạng hoàn thành ưu đãi từ hội chợ này 

   

Powersport Services 

Suite 201, 3000 Steeles Ave East 

L3R 4T9 Markham, Canada 

Tel: +1 (0)905 7521158 

Fax: +1 (0)416 4931985 

Email: 

info@powersportservices.ca 

Website: 

www.powersportservices.ca 

Triển lãm 

Thuyền Quốc 

tế 

Toronto Boat 

Show Toronto 

20/01/2023 

- 

29/01/2023 

Enercare Centre, 

100 Princes' Blvd 

#1, ONM6K3C3 

Toronto, Ontario, 

Canada 

Triển lãm Thuyền Toronto đang chờ 

đợi du khách bất cứ điều gì mới về các 

môn thể thao dưới nước. Trên nhiều 

không gian triển lãm, nhà hát hành 

động và ngoài trời cho thấy nhà sản 

xuất sản phẩm quốc tế rộng lớn trong 

ngành này. Hồ trong nhà lớn nhất thế 

giới mở ra khả năng thể thao dưới 

   

National Marine Manufacturers 

Ass. 

200 E. Randolph Dr. Suite 5100 

IL. 60601 Chicago, USA 

Tel: +1 (3)12 9466200 

Email: webmaster@nmma.org 

Website: www.nmma.org 
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nước và trực tiếp tương tác. Điều này 

cho phép khách truy cập lái thử với 

nhiều khả năng khác nhau trong việc 

lấy giọt nước. 

Hội chợ 

thương mại 

dành cho 

nhượng 

quyền thương 

mại và kinh 

doanh 

The Franchise 

Expo Winnipeg 

04/02/2023 

- 

05/02/2023 

RBC Convention 

Centre, 

375 York Ave, 

MBR3C3J3 

Winnipeg, 

Manitoba, 

Canada 

Hội chợ triển lãm nhượng quyền 

thương mại ở Winnipeg mang đến 

nhiều cơ hội nhượng quyền thương 

mại với các công ty nổi tiếng nhất của 

Canada. Trong các cuộc hội thảo và 

phỏng vấn cá nhân, những người tham 

gia là các chuyên gia trong ngành này 

đã thảo luận rộng rãi và giải thích các 

khả năng của lĩnh vực này. Các chủ đề 

bao gồm Nhượng quyền thương mại, 

cân nhắc pháp lý khi mua một công ty 

và đàm phán cho thuê. Một nền tảng 

tốt với các đại diện của thị trường 

Canada để nói chuyện và các mối quan 

hệ mới. 

   

National Event Management Inc. 

260 Town Centre Blvd, Suite 102 

L3R8H8 Markham, Canada 

Tel: +1 (9)05 4772677 

Fax: +1 (9)05 4777872 

Email: info@nationalevent.com 

Website: www.nationalevent.com 

Hội chợ và 

Hội nghị 

Thương mại 

ngành giấy và 

bìa 

Paperweek 

Canada Montreal 

06/02/2023 

- 

10/02/2023 

Queen Elizabeth 

Hotel, 

900 René-

Lévesque Blvd 

W, QCH3B4A5 

Montreal, 

Quebec, Canada 

Paperweek Canada là hội chợ thương 

mại chuyên ngành giấy và bột giấy tại 

Montreal. Nó cung cấp cho khách truy 

cập một nền tảng đáng tin cậy để phát 

triển các mối quan hệ kinh doanh mới 

và thúc đẩy hợp tác trong các dự án 

mới. Tổng hợp của hội nghị triển lãm 

để thảo luận về các vấn đề chính cho 

tương lai của ngành công nghiệp giấy 

và bột giấy. 

   

Paptac 

740 Notre Dame W. s. 1070 

H3C 3X6 Montreal, Canada 

Tel: +1 (5)14 3920265 

Fax: +1 (5)14 3920369 

keine Angaben 

Website: www.paptac.ca 

Hội chợ thiết 

kế, xây dựng 

và quản lý bất 

động sản 

Buildex 

Vancouver 

15/02/2023 

- 

16/02/2023 

Vancouver 

Convention & 

Exhibition 

Center, 

Suite 200, 999 

Canada Place, 

V6C 3C1 

Vancouver, 

Buildex ở Vancouver là một trong 

những hội chợ thương mại quan trọng 

nhất về thiết kế, xây dựng và quản lý 

bất động sản trong khu vực. Khách 

truy cập có thể khám phá các sản 

phẩm và xu hướng mới nhất cho 

ngành tại đây. Bên cạnh triển lãm, một 

hội nghị sẽ được tổ chức để các 

   

Informa Exhibitions Head Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 
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British 

Columbia, 

Canada 

chuyên gia phát biểu về các chủ đề 

kiến trúc và thiết kế, xây dựng, quản lý 

tòa nhà, cũng như phát triển chuyên 

nghiệp và thân thiện với môi trường. 

Ngoài ra, các chuyên gia trong ngành 

có cơ hội ở đây để tạo các liên hệ mới 

và trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp. 

Hội chợ 

thương mại 

cho nhà và 

vườn 

Calgary Home + 

Garden Show 

Calgary 

23/02/2023 

- 

26/02/2023 

BMO - Calgary 

Stampede Park, 

20 Roundup Way 

SE, T2G 2W1 

Calgary, Alberta, 

Canada 

Calgary Home + Garden Show là sự 

kiện ban đầu của Calgary dành cho 

nhà và vườn. Khách tham quan có cơ 

hội xem và trải nghiệm các xu hướng 

và cải tiến nhà và vườn mới nhất, lắng 

nghe các nhà thiết kế nổi tiếng, xem 

các cuộc biểu tình sáng tạo và tìm 

nguồn và mua các sản phẩm mới. 

Calgary Home + Garden Show được 

tổ chức bởi Marketplace Events, nhà 

tổ chức lớn nhất các buổi trình diễn tu 

sửa, trang trí nhà cửa và làm vườn của 

người tiêu dùng ở Bắc Mỹ. 

   

Marketplace Events 

31300 Solon Rd., Suite 3 

OH 44139 Solon, USA 

Tel: +1 (8)66 4633663 

Fax: +1 (4)40 2485790 

Email: 

paul@marketplaceevents.com 

Website: 

www.marketplaceevents.com 

Hội chợ xe 

đạp 

Vancouver Bike 

Show Vancouver 

04/03/2023 

- 

03/05/2023 

Vancouver 

Convention & 

Exhibition 

Center, 

Suite 200, 999 

Canada Place, 

V6C 3C1 

Vancouver, 

British 

Columbia, 

Canada 

Vancouver Bike Show là một trong 

những hội chợ xe đạp lớn nhất ở miền 

Tây Canada. Đối với du khách, đây là 

cơ hội tuyệt vời để mua xe đạp, phụ 

kiện và xem xét các xu hướng mới 

nhất dành cho xe đạp. Họ có thể gặp 

đại diện của các nhà sản xuất xe đạp 

và phụ kiện hàng đầu, kiếm được 

những món hời từ người bán và 

thưởng thức vô số chương trình và sự 

kiện. 

   

National Event Management Inc. 

260 Town Centre Blvd, Suite 102 

L3R8H8 Markham, Canada 

Tel: +1 (9)05 4772677 

Fax: +1 (9)05 4777872 

Email: info@nationalevent.com 

Website: www.nationalevent.com 

Hội chợ 

thương mại 

xây dựng và 

nhà ở 

National Home 

Show Montreal 

09/03/2023 

- 

03/12/2023 

Palais des 

Congres, 

1001, place Jean-

Paul-Riopelli, 

H2Z1H2 

Montreal, 

Toronto National Home Show là sự 

kiện ban đầu của Toronto về thiết kế, 

đổi mới và phong cách sống. Khách 

tham quan có cơ hội xem và trải 

nghiệm các xu hướng và đổi mới thiết 

kế nội thất và nhà ở mới nhất, lắng 

   

Marketplace Events 

31300 Solon Rd., Suite 3 

OH 44139 Solon, USA 

Tel: +1 (8)66 4633663 

Fax: +1 (4)40 2485790 

Email: 
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Quebec, Canada nghe các nhà thiết kế nổi tiếng, xem 

các cuộc biểu tình sáng tạo và tìm 

nguồn và mua sản phẩm mới. Triển 

lãm Nhà Quốc gia Toronto được tổ 

chức bởi Marketplace Events, nhà tổ 

chức lớn nhất các chương trình tu sửa, 

trang trí nhà cửa và làm vườn của 

người tiêu dùng ở Bắc Mỹ. 

paul@marketplaceevents.com 

Website: 

www.marketplaceevents.com 

Hội chợ 

thương mại 

cho nhà và 

vườn 

BC Home + 

Garden Show 

Vancouver 

16/03/2023 

- 

19/03/2023 

BC Place 

Stadium, 

777 Pacific 

Blvd., V6B 4Y8 

Vancouver, 

British 

Columbia, 

Canada 

BC Home + Garden Show là sự kiện 

ban đầu của Vancouver dành cho nhà 

và vườn. Khách tham quan có cơ hội 

xem và trải nghiệm các xu hướng và 

cải tiến nhà và vườn mới nhất, lắng 

nghe các nhà thiết kế nổi tiếng, xem 

các cuộc biểu tình sáng tạo và tìm 

nguồn và mua các sản phẩm mới. BC 

Home + Garden Show được tổ chức 

bởi Marketplace Events, nhà tổ chức 

lớn nhất các buổi trình diễn tu sửa, 

trang trí nhà cửa và làm vườn của 

người tiêu dùng ở Bắc Mỹ. 

   

Marketplace Events 

31300 Solon Rd., Suite 3 

OH 44139 Solon, USA 

Tel: +1 (8)66 4633663 

Fax: +1 (4)40 2485790 

Email: 

paul@marketplaceevents.com 

Website: 

www.marketplaceevents.com 

Hội chợ dành 

cho phụ nữ 

The National 

Women's Show 

Montreal 

14/04/2023 

- 

16/04/2023 

Palais des 

Congres, 

1001, place Jean-

Paul-Riopelli, 

H2Z1H2 

Montreal, 

Quebec, Canada 

National Women's Show là hội chợ 

dành cho phụ nữ và sẽ được tổ chức 

tại Montreal. Tại đây, du khách sẽ tìm 

thấy nhiều sản phẩm và dịch vụ trong 

lĩnh vực thực phẩm và rượu vang, 

trình diễn thời trang, sức khỏe cũng 

như chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 

Ngoài ra, du khách có thể được mặc 

quần áo miễn phí, trình diễn nấu ăn, ý 

tưởng cho kỳ nghỉ, gợi ý thiết kế nội 

thất và những người may mắn có thể 

gặp một trong những người nổi tiếng 

tham gia chương trình với tư cách 

khách mời. 

   

National Event Management Inc. 

260 Town Centre Blvd, Suite 102 

L3R8H8 Markham, Canada 

Tel: +1 (9)05 4772677 

Fax: +1 (9)05 4777872 

Email: info@nationalevent.com 

Website: www.nationalevent.com 

Hội chợ 

thương mại 

Design & 

Manufacturing 

09/05/2023 

- 

Toronto 

Congress Center, 

Design & Manufacturing Canada giới 

thiệu những tiến bộ mới nhất trong sản 
   

UBM Canon 

11444 W. Olympic Blvd 
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công nghiệp Canada Toronto 11/05/2023 650 Dixon Road, 

M9W 1J1 

Toronto, Ontario, 

Canada 

xuất. Nó cho thấy tất cả các phát triển, 

sản phẩm và dịch vụ ảnh hưởng đến 

công nghệ công nghiệp bao gồm thiết 

kế và sản xuất có sự trợ giúp của máy 

tính, tạo nguyên mẫu nhanh, kỹ thuật, 

linh kiện, máy móc sản xuất và tự 

động hóa, laser, động cơ và ổ đĩa, 

đóng gói, xử lý vật liệu, điện tử, hệ 

thống chất lượng, mạng, CNTT doanh 

nghiệp và đầy đủ các dịch vụ hợp 

đồng. Khách truy cập có thể tìm thấy 

những nguồn lực tốt nhất để đáp ứng 

nhu cầu của họ, học hỏi từ các chuyên 

gia tại hội nghị kỹ thuật hàng đầu của 

ngành và khám phá các liên minh, 

quan hệ đối tác và liên doanh tiềm 

năng. 

CA 90064 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 

Hội chợ 

thương mại 

nhựa 

PLAST-EX 

Toronto 

09/05/2023 

- 

11/05/2023 

Toronto 

Congress Center, 

650 Dixon Road, 

M9W 1J1 

Toronto, Ontario, 

Canada 

PLAST-EX là một trong những hội 

chợ thương mại hàng đầu về chế biến 

nhựa tại Canada. Các nhà cung cấp 

hàng đầu sẽ giới thiệu những sản phẩm 

mới nhất về máy móc sản xuất, máy 

móc chế biến, nguyên liệu thô, linh 

kiện, công nghệ tự động hóa, thiết bị 

lắp ráp, xử lý vật liệu, phần cứng và 

phần mềm, dịch vụ, v.v. Trong số 

những người tham dự có giám đốc sản 

xuất, kỹ sư sản xuất, giám đốc sản 

phẩm/dự án và giám đốc điều hành gia 

công nhựa cấp cao. Triển lãm cung 

cấp giải pháp cho các nhà sản xuất 

trong mọi ngành công nghiệp bao gồm 

ô tô, hàng không, xây dựng, điện tử, y 

tế và bao bì 

   

UBM Canon 

11444 W. Olympic Blvd 

CA 90064 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 

Hội chợ 

thương mại 

về công nghệ 

Waste & 

Recycling Expo 

Canada Toronto 

09/05/2023 

- 

11/05/2023 

Toronto 

Congress Center, 

650 Dixon Road, 

Packex là triển lãm thương mại về bao 

bì, xử lý vật liệu và hậu cần lớn nhất 

của Canada. Nó mang đến cơ hội gặp 

   

UBM Canon 

11444 W. Olympic Blvd 

CA 90064 Los Angeles, USA 
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đóng gói, xử 

lý vật liệu và 

hậu cần 

M9W 1J1 

Toronto, Ontario, 

Canada 

gỡ trực tiếp với những người có tên 

tuổi sáng giá và tốt nhất của Canada 

trong ngành đóng gói, chế biến thực 

phẩm, xử lý nguyên liệu và hậu cần. 

Các nhà triển lãm giới thiệu và trình 

diễn các sản phẩm mới và cải tiến 

trong lĩnh vực máy đóng gói, vật liệu 

đóng gói, máy dán nhãn, hệ thống lưu 

trữ, máy chế biến thực phẩm, v.v. Các 

buổi hội thảo đóng gói có giá trị sẽ 

giúp bạn cập nhật những xu hướng 

mới nhất và tương lai của việc đóng 

gói, chuyển đổi, xử lý nguyên liệu và 

chế biến thực phẩm. 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

dầu 

Oil Sands Trade 

Show Fort 

McMurray 

Dự kiến 

tháng 9 năm 

2023 

Suncor 

Community 

Leisure Centre, 

151 MacDonald 

Dr, AB T9H 5C5 

Fort McMurray, 

Alberta, Canada 

Triển lãm Thương mại Cát Dầu ở Fort 

McMurray là một trong những hội chợ 

thương mại hàng đầu về cát dầu trên 

thế giới. Tại hội chợ, nhiều nhà triển 

lãm trình bày thông tin về trữ lượng 

dầu lớn thứ hai được biết đến. Khách 

tham quan cùng nhau đến sự kiện này 

để tìm hiểu về các công nghệ và sản 

phẩm mới nhất cho ngành. Ngoài ra, 

các giải pháp bền vững để bảo vệ môi 

trường cũng được thảo luận. 

   

dmg :: events 

Northcliffe House, 2 Derry Street 

W8 5TT London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 7938 6000 

Fax: +44 (0)20 31806550 

Email: 

laurenceallen@dmgevents.com 

Website: www.dmgeventsme.com 

Triển lãm 

thương mại 

về chất thải 

và tái chế 

Waste & 

Recycling Expo 

Canada Toronto 

Dự kiến 

tháng 9 năm 

2023 

The International 

Centre 

Mississauga, 

6900 Airport 

Road, L4V1E8 

Toronto, Ontario, 

Canada 

Triển lãm Chất thải & Tái chế Canada 

dành cho những người tham gia từ 

Canada và Bắc Mỹ, trong số đó có các 

kỹ sư, nhà quản lý công nghiệp, nhà 

quản lý tài sản, điều phối viên tái chế, 

công ty dịch vụ xử lý, nhà điều hành 

bãi rác, công ty phá dỡ, cũng như các 

hiệp hội công nghiệp, luật sư, chuyên 

gia tư vấn, cộng đồng các tổ chức và 

nhân viên từ chính quyền liên bang và 

địa phương liên quan đến việc thu 

gom, xử lý, tái chế và xử lý chất thải. 

   

Messe Frankfurt, Inc. 

1600 Parkwood Circle, Suite 615 

GA30339 Atlanta, USA 

Tel: +1 (4)04 7709848016 

Fax: +1 (4)04 7709848023 

Email: 

info@usa.messefrankfurt.com 

Website: 

www.usa.messefrankfurt.com 
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Triển lãm này cũng sẽ thu hút hàng 

nghìn người mua tiềm năng đang tìm 

kiếm thông tin về các công nghệ xử lý 

và tiêu hủy mới nhất. Các chuyến du 

ngoạn, hội thảo và các buổi học sẽ 

hoàn thành chương trình. 

Triển lãm 

Công nghệ 

Sản xuất 

MTS Canadian 

Manufacturing 

Technology 

Show Toronto 

Dự kiến 

tháng 10 

năm 2023 

The International 

Centre 

Mississauga, 

6900 Airport 

Road, L4V1E8 

Toronto, Ontario, 

Canada 

Triển lãm Công nghệ Sản xuất Canada 

- CMTS - là hội chợ thương mại hai 

năm một lần về kỹ thuật cơ khí. Đây là 

nơi các nhà triển lãm quốc tế giới thiệu 

các sản phẩm và sự phát triển mới nhất 

trong ngành tới nhiều đối tượng 

thương mại. Triển lãm này là nền tảng 

lý tưởng để tạo hoặc duy trì các liên hệ 

hiện có và mới. 

   

Society of Manufacturing 

Engineers SME 

One SME Drive 

MI 48121 Dearborn, USA 

Tel: +1 (3)13 4253000 

Fax: +1 (3)13 4253400 

Email: events@sme.org 

Website: www.sme.org 

Sự kiện toàn 

cầu về giáo 

dục và lựa 

chọn nghề 

nghiệp 

The National 

Education Fair 

Montreal 

Dự kiến 

tháng 10 

năm 2023 

Olympic 

Stadium, 

4141 Pierre-de 

Coubertin Ave, 

H1V3N7 

Montreal, 

Quebec, Canada 

Hội chợ Giáo dục Quốc gia là một sự 

kiện toàn cầu về giáo dục và lựa chọn 

nghề nghiệp, cho phép thanh niên và 

người lớn tìm thấy nhiều nguồn lực từ 

lĩnh vực giáo dục và lựa chọn nghề 

nghiệp dưới một mái nhà và trao đổi 

trực tiếp với đại diện của họ. Hội chợ 

Giáo dục Quốc gia là một nền tảng độc 

đáo để khám phá và thử nghiệm vô số 

lựa chọn giáo dục và đào tạo cũng như 

các ngành nghề và nghề nghiệp. Hội 

chợ Giáo dục Quốc gia chào đón trung 

bình 17.000 khách tham quan, thanh 

niên, thanh niên và người lớn cũng 

như các chuyên gia trong lĩnh vực giáo 

dục và việc làm. 

   

INEO inc. 

14 Rue d'Asbestos #201 

Blainville 

QC J7B 1W5 Montreal, Canada 

Tel: (450) 971 0857 

Fax: (450) 971 0434 

Email: info@ineo.ca 

Website: www.ineo.ca 

Triển lãm và 

hội nghị 

thương mại 

duy nhất của 

Canada dành 

riêng cho 

Kitchen+Bath 

Canada – KBC 

Expo Toronto 

Dự kiến 

tháng 10 

năm 2023 

Toronto 

Congress Center, 

650 Dixon Road, 

M9W 1J1 

Toronto, Ontario, 

Canada 

KBC - Kitchen+Bath Canada - sẽ quy 

tụ hơn 150 công ty từ thị trường trong 

nước và quốc tế. Nó sẽ giới thiệu các 

sản phẩm và xu hướng mới nhất, từ 

thiết bị nhà bếp và phòng tắm, vật liệu 

& hệ thống/bảo trì, dịch vụ kinh doanh 

   

The Expo Hut Inc. 

1310 Dundas Street East 

ONL4Y2C1 Mississauga, Canada 

Email: info@expohut.ca 

Website: expohut.ca 
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ngành Bếp & 

Phòng tắm 

và thiết kế, tủ, sàn/lớp phủ sàn, tự 

động hóa gia đình đến hệ thống ống 

nước, bàn trang điểm, thông gió, lọc 

nước, chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng , 

chiếu sáng thương mại, đá tự nhiên, 

gạch ốp lát và nhiều thứ khác nữa. 

Toàn bộ ngành nhà bếp và phòng tắm 

sẽ tập trung dưới một mái nhà, cung 

cấp cho thương nhân và người mua 

nền tảng lý tưởng để tiến hành kinh 

doanh, kết nối mạng, chia sẻ thông tin 

chi tiết về thị trường. Chương trình sẽ 

giới thiệu một chương trình hội nghị 

với nội dung phong phú sẽ giải quyết 

các vấn đề và xu hướng quan trọng 

ảnh hưởng đến ngành công nghiệp nhà 

bếp và phòng tắm ở Canada và từ các 

quan điểm toàn cầu. Triển lãm sẽ được 

tổ chức tại Trung tâm Đại hội Toronto 

với bãi đậu xe miễn phí được cung cấp 

cho cả người tham dự và nhà triển 

lãm. 

Hội chợ 

thương mại 

vật liệu xây 

dựng và kỹ 

thuật kết cấu 

Construct Canada 

Toronto 

Dự kiến 

tháng 12 

năm 2023 

Metro Toronto 

Convention 

Center, 

255 Front Street 

West, M5V 2W6 

Toronto, Ontario, 

Canada 

Construct Canada được tổ chức cùng 

với PM Expo, Concrete Canada, xu 

hướng thiết kế và Home Builder & 

Renovator Expo. Đây là điểm gặp gỡ 

của các nhà xây dựng, nhà phát triển, 

nhà thầu, kỹ sư, người bán và người 

mua từ Canada và trên toàn thế giới. 

Có nhiều cách không tốn kém để lập 

kế hoạch xây dựng và phục hồi 

Gebäudem. Ngoài ra, du khách có thể 

tham quan các buổi thuyết trình hoặc 

hội thảo về các spa này. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 
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Tên hội chợ (tiếng 

Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ 

Thông tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

HÀN QUỐC (SOUTH KOREA) 

Ngày hội giáo dục 
Education 

Korea Seoul 

12/01/2023 

- 

14/01/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

The Education Korea, trước đây là 

EDUTEC Korea, là một hội chợ 

về giáo dục và nghề nghiệp và là 

một trong những hội chợ quan 

trọng nhất của loại hình này trong 

khu vực. Hội chợ Giáo dục sẽ 

được tổ chức tại Seoul hàng năm. 

Các nhà triển lãm trưng bày tuyển 

chọn những thành tựu, cơ sở vật 

chất và công nghệ mới nhất. Nó 

cung cấp thông tin quan trọng và 

tài liệu kỹ thuật cho các tổ chức 

giáo dục cũng như các nhà cung 

cấp trong các lĩnh vực tài liệu dạy 

và học, phương pháp giảng dạy, tổ 

chức giáo dục và e-learning. Đây 

cũng là một nền tảng rất tốt để 

trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. 

Hội chợ nhắm vào các chuyên gia 

cũng như sinh viên, học sinh và 

phụ huynh của họ. Các em có thể 

xem tại đây đầy đủ các sản phẩm 

và dịch vụ cho giáo dục hiện đại 

   

Exporum 

Unit 1301, Tower A, Song-pa rd 

201, Song pa-Gu 

135878 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60006722 

Fax: +82 (0)2 20513326 

Email: info@exporum.com 

Website: www.exporum.com 

International trade 

fair for 

semiconductor 

technology 

Semicon Korea 

Seoul 

01/02/2023 

- 

03/02/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

Semicon Korea là hội chợ thương 

mại quốc tế về công nghệ bán dẫn, 

diễn ra mỗi năm một lần tại Seoul. 

Đây là một trong những triển lãm 

lớn nhất ở châu Á về sản xuất chất 

   

SEMI Global Headquarters 

3081 Zanker Road 

95134 San José, USA 

Tel: +1 (4)08 9436900 

Fax: +1 (4)08 4289600 
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159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

bán dẫn và màn hình phẳng cũng 

như cho ngành công nghiệp quang 

điện, công nghệ điện tử nano và vi 

mô. Tại đây, các nhà sản xuất và 

nhà phân phối được hợp nhất với 

các nhà phát triển và nhà nghiên 

cứu để khám phá các xu hướng thị 

trường mới và sự phát triển trong 

tương lai của công nghệ bán dẫn 

với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển 

của ngành. Các nhà triển lãm giới 

thiệu các sản phẩm và sự đổi mới 

của họ trong toàn bộ chuỗi giá trị 

của công nghệ bán dẫn, từ thiết kế 

và phát triển đến thành phẩm. 

Càng ngày, trọng tâm càng được 

đặt vào nhu cầu của thị trường 

ứng dụng đang phát triển nhanh 

chóng và kêu gọi phát triển các 

vật liệu và bao bì đặc biệt cũng 

như công nghệ kiểm tra và bộ xử 

lý. Sự kiện công nghệ bán dẫn 

hàng đầu tại Hàn Quốc cũng cung 

cấp một nền tảng truyền thông và 

thông tin cho ngành với các diễn 

đàn kỹ thuật, chương trình kinh 

doanh, hội thảo và hội thảo 

chuyên đề. Song song với 

Semicon Korea, LED Korea, hội 

chợ thương mại lớn nhất thế giới 

về sản xuất đèn LED, diễn ra 

nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp bổ 

sung cho ngành công nghiệp bán 

dẫn và cho Semicon Korea. 

Email: semihq@semi.org 

Website: www.semi.org 

International trade 

fair for automation 

Smart Factory 

+ Automation 

World Seoul 

08/03/2023 

- 

10/03/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Hội chợ Nhà máy thông minh + 

Thế giới tự động hóa ở Seoul diễn 

ra từ năm 1990, là một trong 

   

COEX Convention & 

Exhibition Ltd. 

159 Samseong-dong, Gangnam-



 
 

19 

 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

những triển lãm đầu tiên của loại 

hình này ở châu Á và đã trở thành 

một trong những hội chợ thương 

mại quan trọng nhất về tự động 

hóa nhà máy trong khu vực. Triển 

lãm này là nền tảng thông tin và 

truyền thông trong ngành và mang 

đến cho các công ty triển lãm cơ 

hội trình bày trước khán giả là các 

chuyên gia tại đây. Khách truy cập 

có thể tìm thấy thông tin chuyên 

sâu và toàn diện tại đây về những 

phát triển, xu hướng, sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất trong các lĩnh 

vực khác nhau. 

gu 

135731 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60001101 

Email: mwchung@coex.co.kr 

Website: www.coex.co.kr 

Hội chợ năng lượng 
InterBattery 

Seoul 

15/03/2023 

- 

17/03/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

Energy Korea InterBattery ở 

Seoul là một trong những hội chợ 

thương mại quan trọng nhất về sản 

xuất và phát triển pin sạc. Khách 

thương mại và khách tư nhân sẽ 

tìm thấy tất cả các loại vật liệu, 

công nghệ sản xuất, thiết bị kiểm 

tra và phân tích và pin. Triển lãm 

này là nền tảng truyền thông và 

thông tin trong ngành và mang 

đến cho các công ty triển lãm cơ 

hội giới thiệu mình với khán giả 

chuyên nghiệp. Khách truy cập có 

thể tìm thấy thông tin chuyên sâu 

và toàn diện về những phát triển, 

xu hướng, dịch vụ và sản phẩm 

mới nhất từ nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Triển lãm cung cấp cơ hội 

để thực hiện các liên hệ kinh 

doanh mới. 

   

COEX Convention & 

Exhibition Ltd. 

159 Samseong-dong, Gangnam-

gu 

135731 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60001101 

Email: mwchung@coex.co.kr 

Website: www.coex.co.kr 

Hội chợ cà phê 
Coffee Expo 

Seoul 

05/04/2023 

- 

COEX Convention 

and Exhibition 

Triển lãm Cà phê tại Seoul mang 

đến cho các nhà triển lãm cơ hội 
   

COEX Convention & 

Exhibition Ltd. 
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08/04/2023 Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

giới thiệu sản phẩm của họ tại một 

thị trường cà phê đang phát triển 

nhanh chóng. Triển lãm mang đến 

cho khách tham quan các hội thảo 

bán hàng và trình diễn của các 

công ty khởi nghiệp. Họ cũng có 

thể xem một số thủ thuật có thể 

thực hiện với cà phê tại nhân viên 

pha cà phê cũng như cuộc thi nghệ 

thuật pha cà phê. Khách truy cập 

có thể tìm thấy thông tin chuyên 

sâu và toàn diện tại đây về những 

phát triển, xu hướng, sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất trong các lĩnh 

vực khác nhau. 

159 Samseong-dong, Gangnam-

gu 

135731 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60001101 

Email: mwchung@coex.co.kr 

Website: www.coex.co.kr 

Triển lãm quốc tế 

năng lượng xanh 

Green Energy 

Expo Daegu 

12/04/2023 

- 

14/04/2023 

Exco Daegu 

Exhibition and 

Convention 

Center, 1676, 

Sangyeok-dong, 

Buk-gu, 702-712 

Daegu, North 

Gyeongsang, 

South Korea 

Green Energy Expo là một triển 

lãm thương mại về năng lượng 

sạch và đã trở thành một nền tảng 

lý tưởng để bắt đầu và hoàn tất các 

giao dịch. Nó được đặc trưng bởi 

một tỷ lệ cao các nhà triển lãm 

quốc tế, hầu hết trong số đó nằm 

trong số 20 công ty hàng đầu 

trong ngành của họ. Họ giới thiệu 

các sản phẩm và dịch vụ mới nhất, 

sáng tạo nhất của mình cho những 

đối tượng hiểu biết. Kết thúc triển 

lãm là Hội nghị Năng lượng Xanh 

diễn ra đồng thời. 

   
Exco 

1676 Sangyeok2-dong, Buk-gu 

702845 Daegu, South Korea 

Tel: +82 (5)3 6015000 

Fax: +82 (5)3 6015029 

Email: pv@excodaegu.co.kr 

Website: www.excodaegu.co.kr 

Hội chợ thương mại 

quốc tế ngành mỹ 

phẩm và dược phẩm 

Cophex 

Goyang 

17/04/2023 

- 21/04/202 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Cophex ở Goyang là một trong 

những triển lãm thương mại lớn 

nhất dành cho ngành mỹ phẩm và 

dược phẩm tại Hàn Quốc. Nó 

được tổ chức cùng với các hội chợ 

thương mại khác từ các ngành liên 

quan để tận dụng các hiệu ứng 

tổng hợp. Triển lãm này là nền 

   

Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 
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tảng thông tin và truyền thông 

trong ngành và mang đến cho các 

công ty triển lãm cơ hội trình bày 

trước khán giả là các chuyên gia 

tại đây. Khách truy cập có thể tìm 

thấy thông tin chuyên sâu và toàn 

diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ 

mới nhất trong các lĩnh vực khác 

nhau. 

Hội chợ thương mại 

quốc tế về thiết bị 

nhà máy cho ngành 

hóa chất 

Korea Chem 

Goyang 

17/04/2023 

- 

21/04/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

The Korean Chem ở Goyang là 

một trong số ít hội chợ thương mại 

về thiết bị nhà máy cho ngành hóa 

chất ở Hàn Quốc. Nó được tổ 

chức cùng với các hội chợ thương 

mại khác từ các ngành liên quan 

để tận dụng các hiệu ứng tổng 

hợp. Triển lãm này là nền tảng 

thông tin và truyền thông trong 

ngành và mang đến cho các công 

ty triển lãm cơ hội trình bày trước 

khán giả là các chuyên gia tại đây. 

Khách truy cập có thể tìm thấy 

thông tin chuyên sâu và toàn diện 

tại đây về những phát triển, xu 

hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

   

Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 

Hội chợ thương mại 

quốc tế về xử lý vật 

liệu và hậu cần 

Korea Mat 

Goyang 

17/04/2023 

- 

21/04/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Korea Mat ở Goyang là triển lãm 

dành cho ngành hậu cần tại Hàn 

Quốc và giới thiệu cho khách 

tham quan nhiều loại sản phẩm 

phục vụ cho việc xử lý vật liệu và 

hậu cần. Nó cũng cung cấp thông 

tin mới nhất về các hệ thống hậu 

cần hiệu quả. Khách truy cập có 

thể tìm thấy thông tin chuyên sâu 

và toàn diện tại đây về những phát 

   

Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 
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triển, xu hướng, sản phẩm và dịch 

vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

Hội chợ thương mại 

quốc tế ngành dược 

phẩm 

Korea Pharm & 

Bio Goyang 

17/04/2023 

- 

21/04/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Korea Pharm & Bio ở Goyang là 

hội chợ thương mại quốc tế dành 

cho ngành dược phẩm tại Hàn 

Quốc và giới thiệu cho khách 

tham quan các sản phẩm và 

nguyên liệu thô cho ngành dược 

phẩm. Các công ty Hàn Quốc thể 

hiện hiệu suất của họ ở đây và 

chương trình cũng ngày càng phổ 

biến hơn đối với các nhà triển lãm 

quốc tế. Nó chỉ là nơi để quảng bá 

các sản phẩm và dịch vụ của công 

ty riêng. 

   

Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 

Hội chợ thương mại 

quốc tế về thiết bị 

phòng thí nghiệm và 

phân tích 

Korea Lab 

Goyang 

17/04/2023 

- 

21/04/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

The Korea Lab ở Goyang là nơi 

gặp gỡ của các nhà nghiên cứu và 

nhà khoa học từ các lĩnh vực vật 

lý, hóa học và công nghệ sinh học 

ở Hàn Quốc. Nó được tổ chức 

cùng với các hội chợ thương mại 

khác từ các ngành liên quan để tận 

dụng các hiệu ứng tổng hợp. Triển 

lãm này là nền tảng thông tin và 

truyền thông trong ngành và mang 

đến cho các công ty triển lãm cơ 

hội trình bày trước khán giả là các 

chuyên gia tại đây. Khách truy cập 

có thể tìm thấy thông tin chuyên 

sâu và toàn diện tại đây về những 

phát triển, xu hướng, sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất trong các lĩnh 

vực khác nhau. 

   

Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 

Triển lãm Công 

nghệ & Thành phần 

Mỹ phẩm Quốc tế 

CI KOREA 

Goyang 

18/04/2023 

- 

21/04/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Tại trung tâm triển lãm quốc tế 

Kintex Korea của Goyang CI 

Korea, triển lãm quốc tế về công 

   

Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 



 
 

23 

 

Hàn Quốc Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

nghệ và thành phần mỹ phẩm, 

được tổ chức hàng năm. Nó nhằm 

vào các khách tham quan thương 

mại tạo thành một điểm gặp gỡ 

quan trọng cho tất cả các chuyên 

gia trong ngành. Đối với các công 

ty nước ngoài muốn xâm nhập vào 

thị trường Hàn Quốc, đây cũng là 

bàn đạp, đặc biệt là khi ngành 

công nghiệp mỹ phẩm ở nước này 

đang trên đà phát triển. Sự kiện 

này chủ yếu dành riêng cho các 

chủ đề sau: nguyên liệu và thành 

phần của mỹ phẩm, dịch vụ hợp 

đồng và gia công phần mềm, đóng 

gói, phân tích và PR. Ngoài ra, 

khách tham quan sẽ có cơ hội 

tham gia các hội thảo và hội nghị 

cũng như tiến hành các cuộc thảo 

luận phù hợp với các nhà triển lãm 

được chọn trước trong khuôn khổ 

dịch vụ kết nối người mua 1:1. 

Song song với CI Korea, các triển 

lãm liên quan khác được tổ chức 

tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế 

Kintex Korea, chẳng hạn như 

Korea Pharm và Korea Lab. 

Kintex là phòng triển lãm lớn nhất 

của Hàn Quốc. Nó có thể đạt được 

bằng xe buýt, tàu điện ngầm và xe 

hơi. Có chỗ đậu xe cho hơn 4000 

ô tô.00000000000 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 

Hội chợ triển lãm 

sản phẩm thông tin 

và truyền thông 

WIS World IT 

Show Seoul 

19/04/2023 

- 

21/04/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

Triển lãm CNTT Thế giới WIS 

cung cấp nhiều loại sản phẩm từ 

ngành thông tin và truyền thông. 

Ngoài các nhà cung cấp điện thoại 

cố định và điện thoại di động và 

   

E. J. Krause & Associates, Inc. 

Mörsenbroicher Weg 191 

40470 Düsseldorf, Germany 

Tel: +49 (0)211 610730 

Fax: +49 (0)211 6107337 
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159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

các nhà cung cấp dịch vụ Internet, 

các công ty phần cứng và phần 

mềm cũng giới thiệu các sản phẩm 

và dịch vụ của họ. Một chương 

trình bổ sung gồm các bài giảng 

và hội thảo cung cấp một cái nhìn 

tổng quan về các xu hướng và sự 

phát triển mới nhất. 

Email: info@ejkgermany.de 

Website: www.ejkgermany.de 

Hội chợ máy móc 

quốc tế 
Butech Busan 

23/05/2023 

- 

26/05/2023 

BEXCO - Trung 

tâm Hội nghị & 

Triển lãm Busan, 

Haundae-gu, 

612827 Busan, 

Nam Gyeongsang, 

Hàn Quốc 

Butech ở Busan là hội chợ thương 

mại quốc tế về máy móc, và được 

chia thành nhiều khu vực phụ, giới 

thiệu máy móc cho một số ngành 

nhất định. Một số nhà triển lãm 

quốc tế có mặt tại hội chợ những 

đổi mới và xu hướng của họ cho 

ngành. Khách tham quan có thể có 

được cái nhìn tổng quan về thị 

trường và sử dụng sự kiện này để 

liên hệ kinh doanh và kết nối với 

các đồng nghiệp. 

   

KIMI Korea Industrial 

Marketing Institute 

301room Donga Villat 2nd 

137-881 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 5882480 

Fax: +82 (0)2 5882599 

Email: ljs@kimikorea.com 

Website: www.kimikorea.com 

Hội chợ ẩm thực và 

khách sạn 

Seoul Food & 

Hotel Goyang 

30/05/2023 

- 

02/06/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Seoul Food & Hotel là triển lãm 

quốc tế hàng đầu và lớn nhất của 

Hàn Quốc về ngành Thực phẩm, 

Đồ uống, Khách sạn, Nhà hàng, 

Dịch vụ ăn uống, Tiệm bánh & 

Siêu thị. Đây là diễn đàn lý tưởng 

để các nhà triển lãm quốc tế giới 

thiệu nhiều lựa chọn về các sản 

phẩm Thực phẩm và Khách sạn 

cao cấp, đồng thời gặp gỡ những 

người mua chất lượng, các chuyên 

gia trong ngành ra quyết định. 

   

Allworld Exhibitions 

12th Floor, Westminster Tower 

SE1 7SP London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 78402100 

Fax: +44 (0)20 78402111 

info@oesallworld.com 

www.allworldexhibitions.com 

Triển lãm quốc tế về 

công nghệ môi 

trường và năng 

lượng xanh 

Envex Seoul 

07/06/2023 

- 

09/06/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

Envex ở Seoul là triển lãm quốc tế 

về công nghệ môi trường và năng 

lượng xanh. Triển lãm là một nền 

tảng truyền thông và thông tin cho 

ngành và mang đến cho các nhà 

   

Kepa - Korea Environmental 

Preservation Ass. 

320-2, Gwangnaru-ro, 

Seongdong-gu 

Seoul, South Korea 
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159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

triển lãm cơ hội giới thiệu mình 

với những khán giả quan tâm. 

Khách truy cập có thể tự cung cấp 

thông tin chi tiết và toàn diện về 

những phát triển, xu hướng, dịch 

vụ thông tin và sản phẩm mới nhất 

từ các khu vực khác nhau. 

Email: envex@epa.or.kr 

Website: www.epa.or.kr 

Hội chợ và hội nghị 

thương mại quốc tế 

về năng lượng mặt 

trời 

Expo Solar 

Goyang 

27/06/2023 

- 

29/06/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Expo Solar, trước đây là Expo 

Solar PV Korea được tổ chức 

hàng năm tại Goyang là một trong 

những hội chợ thương mại lớn 

nhất về hệ thống năng lượng mặt 

trời và quang điện trên thế giới. 

Nhiều người mua và nhà cung cấp 

từ Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và 

Trung Đông đang gặp nhau tại 

đây. Triển lãm mang đến cái nhìn 

sâu sắc về động lực thay đổi trên 

thị trường toàn cầu, giới thiệu các 

sản phẩm và công nghệ mới nhất. 

Điều này bao gồm pin mặt trời 

hiệu suất cao và các giải pháp 

hoàn thiện để cắt giảm chi phí. 

   
Infothe Co., Ltd. 

13th floor Shinhan DM building 

33-1 Mapo-dong, Mapo-gu 

121708 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7186931 

Fax: +82 (0)2 7158245 

Email: interexpo@infothe.com 

Website: www.infothe.com 

Sự kiện công nghệ 

tiên tiến số 1 Hàn 

Quốc 

Smart Tech 

Korea Seoul 

28/06/2023 

- 

30/06/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

Smart Tech Korea là triển lãm 

thương mại công nghệ tích hợp 

duy nhất trong khu vực, đóng vai 

trò là nền tảng toàn cầu để giới 

thiệu các giải pháp mới nhất, có 

ảnh hưởng cho nhiều ngành công 

nghiệp. Smart Tech Korea đang 

thống nhất năm chương trình đột 

phá -Smart Tech Show, Ai & Big 

Data Show, Retail Tech Show, 

Metaverse show, Robot Tech 

Show dưới một mái nhà và cùng 

nhau thúc đẩy các cơ hội kinh 

doanh. Bước vào điểm hẹn toàn 

   
Exporum 

Unit 1301, Tower A, Song-pa rd 

201, Song pa-Gu 

135878 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60006722 

Fax: +82 (0)2 20513326 

Email: info@exporum.com 

Website: www.exporum.com 
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cầu và cưỡi trên làn sóng thông 

minh! 

Triển lãm đồ uống 

và đồ uống tại quầy 

bar 

Seoul Bar & 

Spirit Show 

Seoul 

28/07/2023 

- 

30/07/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

Seoul Bar and Spirit Show cung 

cấp nhiều loại đồ uống có cồn và 

đồ ăn vặt không hạn chế về nguồn 

gốc. Chúng tôi cũng cung cấp kiến 

thức về các xu hướng mới cũng 

như kết nối mạng cho những 

người hành nghề trong ngành 

thuộc nhiều ngành nghề khác 

nhau, những người yêu thích quán 

bar và trân trọng bầu không khí 

như thế này. Các hội nghị và sự 

kiện B2B dành cho các chuyên 

gia, các lớp pha chế cocktail dành 

cho công chúng và các cuộc thi 

pháo hoa hào nhoáng cũng được 

bao gồm. Chúng tôi trình bày một 

lễ hội mà bạn chưa bao giờ trải 

nghiệm trước đây. Seoul Bar and 

Spirit Show nhằm mục đích 

truyền bá văn hóa quán bar và xu 

hướng thay đổi nhanh chóng của 

thị trường rượu. Đây là triển lãm 

Rượu chuyên nghiệp duy nhất ở 

Hàn Quốc mà bạn có thể thấy 

nhiều loại rượu khác nhau ở một 

nơi. 

   

Exporum 

Unit 1301, Tower A, Song-pa rd 

201, Song pa-Gu 

135878 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60006722 

Fax: +82 (0)2 20513326 

Email: info@exporum.com 

Website: www.exporum.com 

Triển lãm Thương 

mại Dệt may Quốc 

tế 

Preview in 

Seoul Seoul 

23/08/2023 

- 

25/08/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

The Preview tại Seoul cung cấp 

nhiều nhà triển lãm từ khắp nơi 

trên thế giới với nhiều loại sản 

phẩm. Các xu hướng và đổi mới 

mới nhất của ngành dệt may và 

thời trang chức năng sẽ được trình 

diễn. Hội chợ diễn ra hàng năm 

miễn phí vào cửa, tổ chức các 

buổi hội thảo và cơ hội tham quan 

   

Kofoti Korea Federation of 

Textile Industries 

Textile Center 16F Daechi 

3dong 

135731 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 5284052 

Fax: +82 (0)2 5284069 

Email: kofoti@kofoti.or.kr 

Website: www.kofoti.or.kr 
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các nhà máy. 

Hội chợ Nội thất và 

Đồ gỗ Quốc tế Hàn 

Quốc 

KOFURN 

Goyang 

24/08/2023 

- 

27/08/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

KOFURN đại diện cho tương lai 

và hiện tại của ngành nội thất Hàn 

Quốc. Với tư cách là hội chợ đồ 

nội thất toàn cầu duy nhất tại Hàn 

Quốc, hội chợ chào đón người 

mua nước ngoài từ hơn 18 quốc 

gia cũng như các nhà triển lãm dự 

định thâm nhập thị trường đồ nội 

thất Hàn Quốc. Nó cũng sẽ cung 

cấp cho các chuyên gia trên toàn 

thế giới, các nhà cung cấp và 

người có nhu cầu thông tin họ cần 

về thị trường nội thất và trang trí 

nội thất, cũng như các xu hướng 

tối ưu nhất trong các giải pháp 

quảng bá và tiếp thị nội thất để 

giúp họ tiếp cận thị trường nội thất 

và trang trí nội thất quốc tế. 

   

KFFIC - Korea Federation of 

Furniture Industry Cooperatives 

220ho, 2Floor, 741, Taejang-ro 

Gimpo, South Korea 

Email: wony@kffic.kr 

Website: www.kffic.kr 

Lễ hội Văn hóa Đại 

chúng gồm Điện 

ảnh, Trò chơi, 

Truyện tranh, Hoạt 

hình, Âm nhạc, 

Nghệ thuật, 

Metaverse và NFT 

Seoul 

POPCON - 

Seoul Pop 

Culture 

Convention 

Seoul 

25/08/2023 

- 

27/08/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

Seoul POPCON (Seoul Pop 

Culture Convention) là một sự 

kiện được đổi thương hiệu của 

Seoul Comic Con, bao gồm các 

triển lãm phong phú như điện ảnh, 

trò chơi, hoạt hình, nhân vật, âm 

nhạc, nghệ thuật, metaverse, NFT, 

nền tảng OTT, v.v. Sự kiện này sẽ 

bao gồm các chương trình B2B , 

chẳng hạn như giải thưởng, hội 

nghị thượng đỉnh, công tác sở hữu 

trí tuệ, mà còn cả các yếu tố B2C, 

chẳng hạn như trận chiến cosplay 

đỉnh cao, gặp gỡ và trò chuyện với 

các ngôi sao, giải đấu trò chơi mở 

và buổi hòa nhạc nhạc phim. Các 

vị khách sẽ được cung cấp một 

chương trình thuyết trình và biểu 

   

Exporum 

Unit 1301, Tower A, Song-pa rd 

201, Song pa-Gu 

135878 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60006722 

Fax: +82 (0)2 20513326 

Email: info@exporum.com 

Website: www.exporum.com 
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diễn trên sân khấu đa dạng và 

nhiều thông tin. Seoul POPCON, 

một mô hình mới của trung tâm 

văn hóa, sẽ mang đến trải nghiệm 

phi thường cho du khách và các 

nhà triển lãm. 

Triển lãm quốc tế 

ngành mỹ phẩm 

interCHARM 

Korea Seoul 

30/08/2023 

- 

01/09/2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

Triển lãm Quốc tế interCHARM 

tại Seoul, mang đến cho khách 

tham quan nhiều lựa chọn về dịch 

vụ spa và mỹ phẩm. Triển lãm này 

trưng bày những cải tiến và dịch 

vụ mới nhất trong ngành. Nhiều 

chương trình và thông tin về 

chương trình cung cấp một cái 

nhìn tổng quan về ngành. 

   

SeoulMesse Ltd. 

3606 Trade Tower, WTC, 

Samsung-Dong, Gangnam-gu 

135729 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60001514 

Fax: +82 (0)2 60001519 

Email: jiae@seoulmesse.com 

Website: www.seoulmesse.com 

Triển lãm Công 

nghệ Công nghiệp 

Kim loại Quốc tế 

Korea Metal 

Week Goyang 

18/10/2023 

- 

20/10/2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Tại Trung tâm triển lãm quốc tế 

Kintex Hàn Quốc của Goyang, 

triển lãm công nghệ ngành công 

nghiệp kim loại quốc tế lớn nhất 

của Hàn Quốc đã diễn ra. Tuần lễ 

kim loại Hàn Quốc bao gồm bảy 

hội chợ riêng lẻ trong lĩnh vực ốc 

vít và dây điện, đúc và đúc, phụ 

tùng ô tô và máy móc, máy ép và 

rèn, ống và ống dẫn, xử lý và sơn 

bề mặt kim loại cũng như in 3D. 

Với tất cả các tiểu khu vực của 

ngành công nghiệp kim loại dưới 

một mái nhà, hội chợ tạo ra các 

hiệu ứng sức mạnh tổng hợp có 

giá trị cũng như các cơ hội tuyệt 

vời để tạo các mối quan hệ kinh 

doanh mới, mạng lưới hoặc chỉ 

trao đổi thông tin. Việc hai hội 

chợ khác liên quan đến ngành 

công nghiệp kim loại được tổ chức 

đồng thời - một hội chợ chuyên về 

   

Korea Trade Fairs Ltd. 

#710, Kumsan Bldg., 17-1, 

Youido-dong, Youngdeungpo-

Gu 

Seoul, South Korea 

Email: master1@ktfairs.com 

Website: ktfairs.com 
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hệ thống tự động hóa nhà máy, hội 

chợ còn lại về công cụ và thiết bị 

gia công kim loại - tạo nên một tác 

động tích cực khác. Trung tâm 

triển lãm nơi diễn ra hội chợ là 

phòng triển lãm rộng nhất của Hàn 

Quốc. Nó có thể đạt được bằng xe 

buýt, tàu điện ngầm và xe hơi. Có 

chỗ đậu xe cho hơn 4000 ô tô. 

Triển lãm hàng hải 

quốc tế 

Kormarine 

Busan 

24/10/2023 

- 

27/10/2023 

BEXCO - Trung 

tâm Hội nghị & 

Triển lãm Busan, 

Haundae-gu, 

612827 Busan, 

Nam Gyeongsang, 

Hàn Quốc 

Kormarine là một triển lãm hàng 

hải quốc tế tại Busan. Tại đây, 

nhiều nhà triển lãm sẽ giới thiệu 

động cơ diesel, máy bơm, máy 

nén, van, hệ thống định vị và 

thông tin liên lạc, cũng như phà, 

thuyền và tàu. Ngoài ra về cơ hội 

tài trợ sẽ được thông báo. Ngoài 

ra, nhiều hội thảo và hội thảo tập 

trung vào các chủ đề hiện tại của 

ngành cũng được tổ chức. Đây là 

hội chợ thương mại hàng đầu của 

loại hình này ở châu Á. 

   Kfairs Ltd. 

Rm 4401, Tradetower 159-1 

135-729 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 5557153 

Fax: +82 (0)2 5569474 

Email: ykshin@kfaris.com 

Website: www.kfairs.com 

Hội chợ thương mại 

quốc tế về bao bì 

Korea Pack 

Goyang 

Dự kiến 

tháng 6 

năm 2023 

Kintex Korea 

International 

Exhibition Center, 

Daehwa-dong 

Ilsan-seogu, 411-

766 Goyang, 

Gyeonggi, South 

Korea 

Korea Pack ở Goyang là hội chợ 

thương mại quốc tế về bao bì và là 

một trong những hội chợ lớn nhất 

của loại hình này ở châu Á. Đối 

với các nhà triển lãm, đây là một 

cơ hội tuyệt vời để giới thiệu sản 

phẩm của họ tới thị trường Hàn 

Quốc và khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương. Khách truy cập có 

thể tìm thấy thông tin chuyên sâu 

và toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và dịch 

vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

   
Kyungyon Exhibition Corp. 

Rm. 501, Geumsan Bldg., 750 

Gukhoe daero 

Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 7854771 

Fax: +82 (0)2 7856117 

Email: hylee@kyungyon.co.kr 

Website: www.kyungyon.co.kr 

Hội chợ thực phẩm Coex Food Dự kiến COEX Convention Tuần lễ Thực phẩm Coex ở Seoul    COEX Convention & 
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và đồ uống Week Seoul tháng 11 

năm 2023 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

là hội chợ thương mại về thực 

phẩm và đồ uống và là một trong 

những hội chợ lớn nhất của loại 

hình này ở Hàn Quốc. Nó được 

chia thành nhiều hội chợ phụ, 

trong đó các chủ đề riêng lẻ được 

tóm tắt. Khách truy cập có thể tìm 

thấy thông tin chuyên sâu và toàn 

diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ 

mới nhất trong các lĩnh vực khác 

nhau. 

Exhibition Ltd. 

159 Samseong-dong, Gangnam-

gu 

135731 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60001101 

Email: mwchung@coex.co.kr 

Website: www.coex.co.kr 

Triển lãm chuyên 

ngành Thực phẩm & 

Đồ uống như cà 

phê, trà, tráng 

miệng, bánh, nước 

giải khát, máy 

móc/thiết bị liên 

quan 

Cafe Show 

Seoul 

Dự kiến 

tháng 11 

năm 2023 

COEX Convention 

and Exhibition 

Center, Seoul-si 

Gangnam-gu 

Samseong-dong 

159, 135-731 

Seoul, Seoul, 

South Korea 

Kể từ khi ra mắt từ năm 2002, 

Seoul Int'l Cafe Show là triển lãm 

cà phê, trà và món tráng miệng 

nguyên bản, được UFI chứng nhận 

từng được tổ chức tại Hàn Quốc, 

đồng thời là cơ sở thử nghiệm để 

tạo ra sự phát triển văn hóa và 

kinh doanh toàn cầu của ngành 

công nghiệp cà phê. Café Show 

duy trì mạng lưới người tiêu dùng 

và các chuyên gia liên quan đến 

ngành công nghiệp cà phê lớn 

nhất và thu hút 120.000 du khách 

liên quan đến kinh doanh hàng 

năm. Với 13 năm truyền thống và 

bí quyết, Seoul Int'l Cafe Show 

cũng đã ra mắt chương trình 

thương hiệu của mình vào năm 

2013 có tên là China Int'l Cafe 

Show. Với mục tiêu trở thành 

người tiên phong trong văn hóa và 

xu hướng cà phê mới ở châu Á, 

Cafe Show hiện đóng vai trò chính 

là cổng kép cho các ngành liên 

quan đến cà phê toàn cầu phát 

   

Exporum 

Unit 1301, Tower A, Song-pa rd 

201, Song pa-Gu 

135878 Seoul, South Korea 

Tel: +82 (0)2 60006722 

Fax: +82 (0)2 20513326 

Email: info@exporum.com 

Website: www.exporum.com 
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triển/mở rộng/địa phương hóa 

hoạt động kinh doanh của họ tại 

thị trường châu Á cuối cùng. 

Trong khi Cafe Show liên tục tạo 

ra sự bùng nổ của ngành cà phê, 

Diễn đàn các nhà lãnh đạo cà phê 

thế giới được tổ chức đồng thời để 

thảo luận về các vấn đề đang nổi 

lên hiện nay và tìm ra giải pháp, 

hiện là điểm quy tụ của hơn 1.000 

đại biểu toàn cầu 

 

 

 

Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông tin 

liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

HỒNG KÔNG (HONGKONG) 

Hội chợ 

thương mại 

các sản phẩm 

kính, sản 

phẩm quang 

học 

Hong Kong 

International 

Optical Fair 

Hong Kong 

09/01/2023 

- 

01/11/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ quang học quốc tế Hồng Kông 

là sự kiện quang học hàng đầu của châu 

Á, nơi các công ty trong ngành quang 

học từ khắp nơi trên thế giới tụ họp hàng 

năm tại Trung tâm Triển lãm và Hội 

nghị Hồng Kông. Khách tham quan có 

thể xem các sản phẩm và công nghệ mới 

nhất cũng như gặp mặt trực tiếp các nhà 

cung cấp sản phẩm quang học và liên 

quan đến quang học, bao gồm gọng kính 

và thấu kính quang học, kính râm, kính 

bảo hộ, kính áp tròng, dụng cụ đo thị 

lực, thiết bị và công nghệ cũng như bán 

lẻ và cửa hàng công nghệ. Trong khuôn 

khổ Hội chợ Quang học Quốc tế Hồng 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 



 
 

32 

 

Kông, Hội nghị Quang học Hồng Kông 

được tổ chức và tập hợp các chuyên gia 

từ khắp nơi trên thế giới để trình bày 

những nghiên cứu mới nhất về các chủ 

đề khác nhau. 

Hội chợ đồ 

chơi 

Hong Kong 

Toys & Games 

Fair 

09/01/2023 

- 

12/01/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ Đồ chơi & Trò chơi Hồng Kông 

là một hội chợ đồ chơi ở Hồng Kông. 

Tại đây khách tham quan có những sản 

phẩm mới nhất từ các lĩnh vực đồ chơi 

điện tử, đồ chơi trẻ em, phần mềm, đồ 

chơi cơ khí và quà tặng dụng cụ thể thao. 

Hội chợ Đồ chơi & Trò chơi là hội chợ 

lớn nhất của loại hình này ở Châu Á. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

giấy, đồ dùng 

văn phòng và 

văn phòng 

phẩm 

Hong Kong 

International 

Stationery Fair 

09/01/2023 

- 

12/01/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ văn phòng phẩm quốc tế Hồng 

Kông là một trong những nền tảng mua 

sắm chính cho giấy, đồ dùng văn phòng 

và văn phòng phẩm và chỉ mở cửa cho 

khách tham quan thương mại. Phối hợp 

với Hội đồng Phát triển Thương mại 

Hồng Kông, Messe Frankfurt tổ chức sự 

kiện thường niên tại Hồng Kông nhằm 

giới thiệu những tin tức và xu hướng sản 

phẩm mới nhất từ tất cả các phân khúc 

của ngành. Với sự đa dạng độc đáo của 

các sản phẩm bắt đầu từ đồ dùng và thiết 

bị văn phòng, dụng cụ viết và vẽ, đồ 

dùng học tập, quà tặng, bao bì và cuối 

cùng nhưng không kém phần quan trọng 

là các sản phẩm giấy, Hội chợ Văn 

phòng phẩm Quốc tế Hồng Kông đã trở 

thành điểm gặp gỡ, máy phát xung và 

nền tảng đặt hàng cho nhà bán buôn và 

nhà bán lẻ và cho người mua từ các công 

ty trong nước và quốc tế. Đây là cửa ngõ 

vào thị trường Nhật Bản và mở ra cơ hội 

cho các công ty trưng bày bằng cách mở 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 
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rộng sang thị trường này để tăng thị phần 

và tăng doanh thu cũng như doanh thu 

của họ. Các chủ đề quan trọng nhất 

thuộc về đồ dùng tự làm, đồ dùng học 

tập và trẻ em, bút và giấy, văn phòng 

phẩm quà tặng và khu vực Văn phòng 

thông minh. Song song với triển lãm sẽ 

có một chương trình với các hội thảo 

giáo dục, các lớp học chính và hội thảo 

sáng tạo. Việc tham gia sự kiện quan 

trọng này mang đến cho khách tham 

quan cơ hội duy nhất để có được thông 

tin quan trọng về sự phát triển kinh tế 

của ngành, phát triển các mối quan hệ 

kinh doanh hữu ích hoặc gặp gỡ các 

chuyên gia trong ngành. 

Hội chợ 

thương mại 

sản phẩm 

dành cho trẻ 

nhỏ 

Hong Kong 

Baby Products 

Fair 

09/01/2023 

- 

12/01/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ Sản phẩm Trẻ em Hồng Kông là 

nền tảng cho thị trường sản phẩm trẻ em 

năng động ở Châu Á. Nó mang đến cho 

các nhà cung cấp ở châu Á và các 

thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới 

một cơ hội tuyệt vời để mở rộng mạng 

lưới kinh doanh của họ, khám phá các cơ 

hội thị trường mới, đồng thời quảng bá 

hình ảnh sản phẩm và nhận diện thương 

hiệu dưới một mái nhà. Sự kiện này là 

một phần phụ của Hội chợ Đồ chơi & 

Trò chơi Hồng Kông đã có từ lâu và rất 

thành công. Hội chợ Đồ chơi & Trò chơi 

Hồng Kông không chỉ diễn ra đồng thời 

với Hội chợ Sản phẩm Trẻ em Hồng 

Kông; Hội chợ Văn phòng phẩm Quốc tế 

Hồng Kông và Triển lãm Giấy phép 

Quốc tế Hồng Kông đều diễn ra tại 

Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng 

Kông cùng một lúc. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ Hong Kong 10/01/2023 Hong Kong Hội chợ Rượu vang & Rượu mạnh Quốc    Hong Kong Trade Development 
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thương mại 

rượu vang và 

rượu mạnh 

International 

Wine & Spirits 

Fair 

- 

11/01/2023 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

tế Hồng Kông tạo cơ hội cho các nhà 

triển lãm rượu vang, rượu mạnh và bia 

đánh giá thị hiếu của người châu Á cũng 

như thử phản ứng của người tiêu dùng 

đối với các sản phẩm mới. Khách truy 

cập có thể tìm nguồn sản phẩm mới, tìm 

nhà cung cấp mới và nắm bắt các xu 

hướng thị trường mới nhất. Hội chợ cũng 

cung cấp một nền tảng giao dịch cho các 

sản phẩm liên quan. Chúng bao gồm các 

sản phẩm thực phẩm cao cấp như phô 

mai, giăm bông, ô liu, các loại hạt, bánh 

mì, trứng cá muối, bánh quy và sôcôla, 

cũng như đồ thủy tinh và các phụ kiện 

khác liên quan đến cuộc sống cao cấp. 

Hội chợ rượu vang & rượu mạnh Hồng 

Kông bao gồm Cuộc thi rượu vang & 

rượu mạnh quốc tế Hồng Kông và được 

tổ chức đồng thời với Hội chợ thiết bị và 

vật tư y tế quốc tế Hồng Kông và Hội 

chợ quang học Hồng Kông. 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ thời 

trang và lông 

thú uy tín 

Hong Kong 

International 

Fur & Fashion 

Fair  

22/02/2023 

- 

25/02/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ thời trang và lông thú quốc tế 

Hồng Kông uy tín được các doanh 

nghiệp trong ngành toàn cầu công nhận 

rộng rãi là nền tảng thiết yếu nhất để tìm 

nguồn cung ứng nguyên liệu và quần áo 

lông thú chất lượng. Tầm nhìn là củng 

cố vị trí của Hồng Kông với tư cách là 

trung tâm lông thú số 1 thế giới và là nhà 

xuất khẩu lông thú chất lượng cao hàng 

đầu. Hội chợ cũng tổ chức dạ tiệc lông 

thú và cuộc thi thiết kế lông thú. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Triển lãm 

Trang sức 

Quốc tế 

HKTDC Hong 

Kong 

International 

Jewellery Show  

01/03/2023 

- 

03/05/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Triển lãm Trang sức Quốc tế Hồng Kông 

HKTDC là điểm dừng chân hoàn hảo 

cho các nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà 

bán lẻ, nhà phân phối, người mua và nhà 

thiết kế trang sức quốc tế và khu vực gặp 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 
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Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

gỡ và tiếp cận thị trường toàn cầu. Sự 

kiện lấp lánh này có các khu vực theo 

chủ đề trưng bày các sản phẩm trang sức 

hoàn thiện lộng lẫy trong khi Triển lãm 

Kim cương, Đá quý & Ngọc trai Quốc tế 

Hồng Kông HKTDC đồng thời tập trung 

vào các nguyên liệu thô của trang sức. 

Nhân đôi sự lấp lánh, các chương trình 

bổ sung cùng nhau giới thiệu thị trường 

trang sức hàng đầu tạo ra những cơ hội 

tuyệt vời. 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ thời 

trang 

Fashion Week 

Hong Kong 

20/04/2023 

- 

23/04/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Tuần lễ thời trang Hồng Kông là một hội 

chợ thời trang và đơn đặt hàng cho 

ngành công nghiệp. Triển lãm này mang 

đến cho khách tham quan cái nhìn toàn 

diện về hình khối, màu sắc, chất liệu và 

những đường cắt của mùa tới. Các nhà 

triển lãm quốc tế giới thiệu tất cả các 

loại thời trang và phụ kiện, sản phẩm 

quần áo và dịch vụ. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

thực phẩm, đồ 

uống, khách 

sạn, nhà hàng, 

dịch vụ ăn 

uống và thiết 

bị 

Hofex Hong 

Kong 

10/05/2023 

- 

12/05/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hofex Hồng Kông là hội chợ thương mại 

quốc tế về thực phẩm, đồ uống, khách 

sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống và thiết 

bị. Các nhà triển lãm trình bày tại hội 

chợ những đổi mới, ý tưởng kinh doanh, 

xu hướng và công nghệ cho ngành khách 

sạn ở Hồng Kông và khu vực. Hội chợ 

thu hút nhiều chủ khách sạn, nhà bán lẻ, 

nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn và người 

mua và bên cạnh hội chợ là một hội nghị 

với nhiều thông tin phong phú. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Triển lãm Kỹ 

thuật Điện và 

Chiếu sáng 

Quốc tế Châu 

Á 

Asian Elenex 

Hong Kong 

10/05/2023 

- 

12/05/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Tại hội chợ Asian Elenex ở Hồng Kông, 

nhiều nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế 

giới trưng bày nhiều loại sản phẩm và 

dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật điện và 

chiếu sáng. Tại hội nghị đồng hành, các 

chuyên gia hàng đầu trong ngành trình 

   

Allworld Exhibitions 

12th Floor, Westminster Tower 

SE1 7SP London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 78402100 

Fax: +44 (0)20 78402111 
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Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

bày các xu hướng và giải pháp mới nhất 

cho ngành. 

Email: info@oesallworld.com 

Website: 

www.allworldexhibitions.com 

Hội chợ và hội 

nghị thương 

mại quốc tế về 

an ninh và 

phòng cháy 

chữa cháy 

Asian Securitex 

Hong Kong 

10/05/2023 

- 

12/05/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Tại Asian Securitex ở Hồng Kông, nhiều 

nhà triển lãm từ khắp nơi trên thế giới 

trưng bày nhiều loại sản phẩm và dịch 

vụ trong lĩnh vực cung cấp năng lượng, 

truyền tải và phân phối năng lượng, an 

ninh, tự động hóa tòa nhà, chiếu sáng và 

nội thất. Tại hội nghị đồng hành, các 

chuyên gia hàng đầu trong ngành trình 

bày các xu hướng và giải pháp mới nhất 

cho ngành. 

   

Allworld Exhibitions 

12th Floor, Westminster Tower 

SE1 7SP London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 78402100 

Fax: +44 (0)20 78402111 

Email: info@oesallworld.com 

Website: 

www.allworldexhibitions.com 

Hội chợ nghệ 

thuật đương 

đại quốc tế 

Affordable Art 

Fair Hong 

Kong 

18/05/2023 

- 

21/05/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

The Affordable Art Fair ở Hồng Kông là 

một hội chợ nghệ thuật đương đại. Lần 

đầu tiên chương trình được biểu diễn tại 

London vào năm 1999 và cũng đã được 

thành lập trong thời gian đó ở Mỹ, Châu 

Âu và Châu Á. Tại các thành phố lớn 

trên thế giới, Hội chợ Nghệ thuật đương 

đại hiện là một phần không thể thiếu của 

bối cảnh nghệ thuật và trưng bày các bức 

tranh, đồ họa, tác phẩm điêu khắc và ảnh 

trong một bầu không khí thân thiện, đầy 

cảm hứng. Tại hội chợ, cả những nghệ sĩ 

trẻ đầy tham vọng và đã nổi tiếng đều 

trưng bày các tác phẩm của họ với mức 

phí tối đa là 5.000 Euro. Tại triển lãm, 

các nghệ sĩ mới nổi, khách tham quan có 

cơ hội khám phá và mua tác phẩm của 

các nghệ sĩ từ ngày mai. 

   

Ramsay Fairs Ltd. 

1 Sadlers House , 180 Lower 

Richmond Road 

SW151LY London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: 

enquiries@affordableartfair.com 

Website: affordableartfair.com 

Hội chợ du 

lịch quốc tế 

ITE Hong 

Kong 

International 

Travel Expo  

15/06/2023 

- 

18/06/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Triển lãm Du lịch Quốc tế ITE tại Hồng 

Kông thu hút với phạm vi rộng lớn 

không chỉ người Trung Quốc mà còn 

một số nhà triển lãm quốc tế trong ngành 

du lịch. Triển lãm này là nền tảng thông 

tin và truyền thông trong ngành và mang 

   

TKS Exhibition Services Ltd. 

Hang Seng North Point Building, 

341 King's Road, North Point 

Hong Kong, China 

Tel: +852 31550600 

Fax: +852 35201500 
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Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

đến cho các công ty triển lãm cơ hội 

trình bày trước khán giả là các chuyên 

gia tại đây. Khách truy cập có thể tìm 

thấy thông tin chuyên sâu và toàn diện 

tại đây về những phát triển, xu hướng, 

sản phẩm và dịch vụ mới nhất trong các 

lĩnh vực khác nhau. 

Email: travel@tkshk.com 

Website: www.tkshk.com 

Hội chợ sách 
Hong Kong 

Book Fair  

19/07/2023 

- 

25/07/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ sách Hồng Kông là một hội chợ 

sách quốc tế và đã trở thành một nền 

tảng để trao đổi văn hóa, không chỉ cho 

Hồng Kông mà còn trên toàn thế giới. 

Triển lãm được chia thành nhiều khu vực 

theo chủ đề đại diện cho các lĩnh vực 

khác nhau trong thế giới xuất bản và 

đảm bảo rằng Hội chợ sách Hồng Kông 

theo kịp các xu hướng trong ngành. Các 

khu vực mới bao gồm đa phương tiện, có 

sách điện tử, xuất bản trực tuyến, hỗ trợ 

học tập nghe nhìn và phần mềm giáo 

dục. Các khu vực khác sẽ tập trung vào 

sách liên quan đến Trung Quốc đại lục, 

Đài Loan, thanh thiếu niên, trẻ em và tôn 

giáo. Hội chợ sách Hồng Kông được tổ 

chức thường niên và kết hợp với Hội chợ 

bản quyền xuất bản Hồng Kông. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ thực 

phẩm 

Food Expo 

Hong Kong 

17/08/2023 

- 

21/08/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Food Expo, diễn ra hàng năm tại Trung 

tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông, 

quy tụ những người sành ăn từ khắp nơi 

trên thế giới. Nó nhắm đến cả các nhà 

bán lẻ, nhà sản xuất và nhà cung cấp 

cũng như công chúng và được chia thành 

hai khu vực: Hội trường Thương mại và 

Hội trường Công cộng. Một chương 

trình giải trí toàn diện với các màn trình 

diễn nấu ăn của các đầu bếp nổi tiếng, 

các buổi nếm thử, chương trình trao giải, 

v.v. sẽ hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 



 
 

38 

 

Triển lãm Thực phẩm được tổ chức cùng 

với Hội chợ Trà Quốc tế Hồng Kông, 

Hội nghị & Triển lãm Quốc tế về Hiện 

đại hóa Thuốc & Sản phẩm Y tế Trung 

Quốc và Trưng bày Lối sống HKTDC 

Hồng Kông. 

Hội chợ chè 

Hong Kong 

International 

Tea Fair 

17/08/2023 

- 

19/08/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ Chè Quốc tế Hồng Kông, diễn 

ra hàng năm tại Trung tâm Triển lãm và 

Hội nghị Hồng Kông, là hội chợ thương 

mại chè tập trung vào các khu vực sản 

xuất và kinh doanh chè như Trung Quốc, 

Ấn Độ, Nhật Bản, Sri Lanka và các nước 

khác. Nó nhằm vào cả các nhà bán lẻ, 

nhà sản xuất và nhà cung cấp cũng như 

công chúng. Một chương trình giải trí 

toàn diện với các buổi trình diễn trà đạo, 

nếm thử, trao giải, v.v. hoàn thành triển 

lãm. Hội chợ Chè Quốc tế Hồng Kông 

được tổ chức cùng với Triển lãm Thực 

phẩm HKTDC, Hội nghị & Triển lãm 

Quốc tế về Hiện đại hóa Y học & Sản 

phẩm Y tế Trung Quốc và Trưng bày 

Lối sống HKTDC Hồng Kông. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 

Hội chợ 

thương mại 

đồng hồ 

Hong Kong 

Watch & Clock 

Fair  

05/09/2023 

- 

09/09/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hong Kong Watch & Clock Fair là một 

nền tảng tiếp thị và tìm nguồn cung ứng 

quốc tế cho đồng hồ và là nơi tập trung 

nhiều nhất các công ty đồng hồ ở cùng 

một nơi, cùng một lúc, ở bất kỳ đâu trên 

thế giới. Các nhà triển lãm từ khắp nơi 

trên thế giới dự kiến sẽ tham gia vào sự 

kiện thường niên này. Trong Hong Kong 

Watch & Clock Fai, Hội nghị Đồng hồ 

Châu Á nổi tiếng sẽ được tổ chức. Người 

đứng đầu các hiệp hội đồng hồ thế giới 

sẽ được mời tham gia hội nghị để trao 

đổi quan điểm về sự phát triển mới nhất 

của ngành đồng hồ toàn cầu. Ngoài ra 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 
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còn có một phần đặc biệt được gọi là 

Phòng trưng bày Thương hiệu - nơi 

trưng bày những chiếc đồng hồ cao cấp 

có thương hiệu chính hãng và được cấp 

phép, cũng như các nhãn hiệu thời trang 

cao cấp và bộ sưu tập của nhà thiết kế. 

Triển lãm ẩm 

thực và quầy 

bar 

Restaurant & 

Bar Hong Kong 

05/09/2023 

- 

07/09/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Restaurant & Bar Hong Kong là hội chợ 

thương mại hàng đầu về thiết bị nhà 

hàng và ăn uống độc quyền ở khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương. Dạo quanh 

khu vực triển lãm, du khách tham gia 

vào ngành dịch vụ ăn uống, thực phẩm 

và đồ uống có cơ hội duy nhất để trải 

nghiệm những xu hướng và sự phát triển 

mới nhất liên quan đến dịch vụ ăn uống, 

công nghệ cũng như thiết bị của nhà 

hàng, quán cà phê và quán bar. Tuy 

nhiên, sự kiện này cũng có rất nhiều 

chương trình tương tác. Sẽ có các cuộc 

thi và biểu diễn nấu ăn, các bài học pha 

chế cocktail và nếm rượu vang. Nhìn 

chung, du khách sẽ có những ấn tượng 

khó quên. 

   

Informa Markets 

17/F China Resources Building, 26 

Harbour Road, Wan Chai 

Hong Kong, China 

salesjgf@informa.com 

www.informamarkets.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về sản 

phẩm và dịch 

vụ điện tử 

Hong Kong 

Electronics Fair  

13/10/2023 

- 

16/10/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ Điện tử Hồng Kông HKTDC là 

hội chợ thương mại quốc tế về các sản 

phẩm và dịch vụ điện tử, diễn ra hai lần 

một năm. Phiên bản mùa xuân là hội chợ 

điện tử lớn nhất châu Á và bổ sung cho 

hội chợ mùa thu, đã trở thành thị trường 

lớn nhất thế giới cho ngành công nghiệp 

điện tử. Tại đây, các nhà triển lãm từ 

khắp nơi trên thế giới giới thiệu những 

phát triển công nghệ mới nhất trong 

ngành công nghiệp điện tử đang phát 

triển nhanh, cùng với những lĩnh vực 

khác, trong lĩnh vực máy tính, máy ảnh 

kỹ thuật số, âm thanh và trò chơi trên 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 
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PC. Khách tham quan cũng nhận được 

cái nhìn tổng quan toàn diện về hệ thống 

định vị, rạp hát gia đình, sản phẩm điện 

tử không dây, sản phẩm nghe nhìn và 

thiết bị điện tử thương hiệu. Triển lãm 

được mở rộng bởi khu vực chuyển giao 

công nghệ, trong đó chủ yếu là các đổi 

mới, ý tưởng và nguyên mẫu cho các 

ứng dụng và sản xuất. Hơn nữa hội thảo 

điện tử được tổ chức đi kèm. Tại đây, 

các chuyên gia trong ngành thông báo về 

xu hướng thị trường trong tương lai, khả 

năng kinh doanh thú vị và giải pháp 

hướng đến người dùng về những thách 

thức hiện tại mà ngành đang phải đối 

mặt và chia sẻ kiến thức của họ với 

khách truy cập. Phiên bản mùa thu của 

Hội chợ Điện tử Hồng Kông HKTDC 

diễn ra song song với ElectronicAsia, 

hội chợ thương mại quốc tế về linh kiện, 

lắp ráp, sản xuất điện tử, công nghệ hiển 

thị và công nghệ quang điện mặt trời. 

Hội chợ 

Thương mại 

Quốc tế quà 

tặng, đồ gia 

dụng và đồ 

chơi 

Mega Show 

Part 1 Hong 

Kong 

20/10/2023 

- 

23/10/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Mega Show Phần 1 là triển lãm thương 

mại hàng năm về đơn đặt hàng đồ gia 

dụng, quà tặng và đồ chơi. Tất cả các 

nhà sản xuất lớn ở Trung Quốc đều có 

mặt trong triển lãm này, tập hợp lại dưới 

một mái nhà để khách tham quan trong 

nước và quốc tế có cơ hội thể hiện hoạt 

động kinh doanh của họ với các nhà sản 

xuất Trung Quốc để mở rộng. 

   

Mega Expo Hong Kong Ltd. 

23/F, Exchange Tower, No.33 Wang 

Chiu Road 

Hong Kong, China 

Tel: +86 (8)52 35889688 

Fax: +86 (8)52 35889668 

Email: cs@mega-show.com 

Website: www.mega-show.com 

Hội chợ 

Thương mại 

Quốc tế Quà 

tặng, Dệt may 

và Nội thất 

Mega Show 

Part 2 Hong 

Kong 

20/10/2023 

- 

23/10/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Mega Show Phần 2 là đơn đặt hàng hàng 

năm dành cho hội chợ Quà tặng, hàng 

dệt gia dụng và nội thất. Tất cả các nhà 

sản xuất lớn ở Trung Quốc đều tham gia 

triển lãm này, tập hợp lại dưới một mái 

nhà để khách tham quan và nhà triển lãm 

   

Mega Expo Hong Kong Ltd. 

23/F, Exchange Tower, No.33 Wang 

Chiu Road 

Hong Kong, China 

Tel: +86 (8)52 35889688 

Fax: +86 (8)52 35889668 
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Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

trong nước và quốc tế có cơ hội thể hiện 

hoạt động kinh doanh của họ với các nhà 

sản xuất Trung Quốc để mở rộng. 

Email: cs@mega-show.com 

Website: www.mega-show.com 

Triển lãm 

chiếu sáng kỹ 

thuật và ngoài 

trời quốc tế 

Hong Kong 

International 

Outdoor and 

Tech Light 

Expo  

26/10/2023 

- 

29/10/2023 

Hong Kong 

Convention 

and Exhibition 

Centre, 

1 Expo Drive, 

Wan Chai, 

Hong Kong, 

Hong Kong, 

China 

Hội chợ triển lãm ánh sáng công nghệ và 

ngoài trời quốc tế HKTDC Hồng Kông 

dự kiến sẽ tổ chức hơn 410 nhà triển lãm 

chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, 

làm cho nó trở thành một nguồn chiếu 

sáng phong phú cho mục đích thương 

mại và công nghiệp. Triển lãm Ánh sáng 

Công nghệ và Ngoài trời, nằm ở 

AsiaWorld-Expo (AWE), kết hợp với 

Hội chợ Chiếu sáng Quốc tế Hồng Kông 

HKTDC (Phiên bản Mùa thu) để tạo ra 

thị trường chiếu sáng lớn nhất thế giới. 

Các hạng mục triển lãm chính là giải 

pháp & hệ thống chiếu sáng ngoại thất, 

chiếu sáng làm vườn, chiếu sáng ngoài 

trời & công cộng, chiếu sáng quảng cáo 

ngoài trời, cũng như chiếu sáng kỹ thuật 

& chuyên nghiệp. Khách tham quan 

Triển lãm Ánh sáng Công nghệ và Ngoài 

trời có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề 

của ngành và tình trạng hiện tại của thị 

trường bằng cách tham dự các hội thảo 

và diễn đàn, cũng như tương tác với các 

đồng nghiệp trong ngành tại buổi tiếp tân 

kết nối mạng và các hoạt động xã hội. 

   

Hong Kong Trade Development 

Council 

Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre, 1 

Expo Drive, Wan Chai 

Hong Kong, China 

Email: exhibitions@hktdc.org 

Website: www.hktdc.com 
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Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông tin 

liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

MALAYSIA 

Hội chợ Nội 

thất quốc tế 

Malaysia 

International 

Furniture Fair 

Kuala Lumpur 

01/03/2023 

- 

04/03/2023 

MITEC 

Malaysia 

International 

Trade & 

Exhibition 

Centre, 

Jalan Dutamas 

2, 50480 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Hội chợ Nội thất Quốc tế Malaysia 

(MIFF) tại Kuala Lumpur là một 

trong những hội chợ nội thất hàng 

đầu ở Châu Á. Du khách có cơ hội 

xem xét nhiều loại đồ nội thất. Các 

nhà triển lãm tại triển lãm không 

chỉ có cơ hội kinh doanh mà còn có 

thể sử dụng nó như một nền tảng để 

kết nối với các đồng nghiệp trong 

ngành. 

   

UBM plc 

Ludgate House 245 Blackfriars Road 

SE19UY London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Email: communications@ubm.com 

Website: www.ubm.com 

Hội chợ 

Thương mại 

quốc tế ngành 

Công nghiệp ô 

tô 

Automechanika 

Kuala Lumpur 

16/03/2023 

- 

18/03/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Automechanika ở Kuala Lumpur là 

hội chợ thương mại quốc tế dành 

cho ngành công nghiệp ô tô, diễn ra 

hai năm một lần tại Malaysia. Nó 

đã trở thành hội chợ thương mại 

hàng đầu khu vực của ngành và 

cung cấp cho các công ty trong 

nước và quốc tế quyền tiếp cận khu 

vực ASEAN. Khách tham quan, chỉ 

bao gồm khách thương mại, sẽ 

được cung cấp nhiều loại phụ tùng 

xe, thiết bị và dịch vụ trong các khu 

vực triển lãm về phụ tùng xe, linh 

kiện ô tô, điện tử, hệ thống điện tử, 

phụ kiện xe, điều chỉnh, sửa chữa, 

bảo trì, CNTT, quản lý kinh doanh, 

rửa xe, trạm xăng và dịch vụ và tất 

cả các dịch vụ liên ngành. Ngay cả 

   

Messe Frankfurt (HK) Ltd. 

35/F China Resources Building, 

Harbour Road Wanchai 

Hong Kong, China 

Tel: +85 2 28027728 

Fax: +85 2 25988771 

Email: 

info@hongkong.messefrankfurt.com 

Website: www.messefrankfurt.com.hk 
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xu hướng phát triển nhanh hướng 

tới ngành công nghiệp ô tô bền 

vững cũng được tính đến với vùng 

xanh "Go Green". Từ các phương 

tiện tiết kiệm năng lượng cho đến 

tái sản xuất và chăm sóc xe hơi, các 

công ty triển lãm giới thiệu các sản 

phẩm và dịch vụ thân thiện với môi 

trường của họ. Ngoài triển lãm, 

automechanika cho phép khách 

tham quan tham gia các sự kiện 

chuyên nghiệp với các bài thuyết 

trình về sản phẩm, trình diễn điều 

chỉnh và hội nghị MAI. Đây là nơi 

trao đổi kiến thức và thông tin hàng 

đầu, nhưng cũng là sự phát triển 

trong tương lai của ngành, các xu 

hướng và đổi mới. 

Triển lãm 

thương mại 

dành cho 

ngành y tế - 

dược phẩm 

SE-Asian 

Healthcare & 

Pharma Show 

Kuala Lumpur 

19/04/2023 

- 

21/04/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Triển lãm chăm sóc sức khỏe Đông 

Nam Á, đã được tổ chức tại Kuala 

Lumpur trong hơn 20 năm với 

nhiều chương trình trưng bày trải 

dài từ thiết bị và giải pháp bệnh 

viện đến chẩn đoán, phòng thí 

nghiệm và phục hồi chức năng. 

Lĩnh vực dược phẩm được đại diện 

bởi các sản phẩm không kê đơn, 

bao bì, thảo dược và mỹ phẩm. 

Ngoài ra, sẽ có hai lĩnh vực mới 

ngày càng trở nên quan trọng: công 

nghệ phòng sạch và quản lý cơ sở 

vật chất. Triển lãm 'chỉ mang tính 

thương mại' với hơn 5000 khách 

thương mại chủ yếu đến từ 

Malaysia và Singapore. Công chúng 

nói chung không được tham dự. 

Hơn 200 nhà triển lãm, hầu hết 

   

ABC Exhibition Services Sdn Bhd 

No. 8, 16/6C 

46350 Petaling Jaya, Malaysia 

Email: sales@abcex.com 

Website: www.abcex.com 
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trong số họ là quốc tế và đang tìm 

kiếm nhà phân phối từ cả Malaysia 

và Singapore dự kiến sẽ tham gia. 

Cuối cùng, triển lãm cung cấp hơn 

30 hội thảo và hội thảo miễn phí 

cho người dùng cuối chuyên 

nghiệp. 

Triển lãm 

chăm sóc sức 

khỏe và chăm 

sóc người cao 

tuổi Asean 

Malaysia 

AGEXPO Kuala 

Lumpur 

28/04/2023 

- 

01/05/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Nhận thấy nhu cầu tập trung vào 

nhu cầu chăm sóc người cao tuổi 

khi dân số già hóa của Malaysia 

tiếp tục tăng, Triển lãm Chăm sóc 

Sức khỏe và Chăm sóc Người cao 

tuổi ASEAN (AGEXPO) do C.I.S 

và NACSCOM đồng tổ chức kể từ 

năm 2022 là triển lãm đầu tiên tại 

Malaysia được thiết kế đặc biệt cho 

mở rộng cửa cho các gia đình và 

người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên 

khám phá và kết nối với ngành thị 

trường chăm sóc người già và 

người cao tuổi. 

Triển lãm tập trung vào sức khỏe và 

nhu cầu của người cao tuổi, nhằm 

cung cấp kiến thức và giới thiệu 

chuỗi thảo luận của các diễn giả 

truyền cảm hứng trong hội nghị và 

diễn đàn cũng như giới thiệu các 

sản phẩm và nhà cung cấp dịch vụ 

lâu đời và mới nổi trong lĩnh vực 

chuyên môn về chăm sóc người già, 

lối sống, sức khỏe và các ngành 

công nghiệp chăm sóc sức khỏe cho 

các gia đình và người cao tuổi của 

Malaysia. 

   

C.I.S Network Sdn Bhd 

9-1-6 Jalan 3/109F, Danau Business 

Centre Danau Desa 

Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: info@cisnetwork.com 

Website: cisnetwork.com 

Triển lãm 

Sáng chế, Đổi 

mới và Công 

ITEX Kuala 

Lumpur 

11/05/2023 

- 

12/05/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

ITEX – Triển lãm Phát minh, Đổi 

mới & Công nghệ Quốc tế là một 

thị trường chuyên nghiệp dành cho 

   

C.I.S Network Sdn Bhd 

9-1-6 Jalan 3/109F, Danau Business 

Centre Danau Desa 
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nghệ Quốc tế (KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

các ý tưởng và phát minh. Được 

đồng tổ chức với MINDS, đây là 

một nền tảng quốc tế hàng đầu giới 

thiệu các phát minh, công nghệ và 

sản phẩm mới, tập hợp các nhà đổi 

mới, nhà phát minh và nhà nghiên 

cứu để gặp gỡ các nhà đầu tư, nhà 

sản xuất và người chơi trong ngành 

để đầu tư và thương mại hóa mới. 

Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: info@cisnetwork.com 

Website: cisnetwork.com 

Triển lãm 

Công nghệ 

Máy công cụ 

& Gia công 

Kim loại Quốc 

tế ASsean 

Metaltech Kuala 

Lumpur 

31/05/2023 

- 

03/06/2023 

MITEC 

Malaysia 

International 

Trade & 

Exhibition 

Centre, 

Jalan Dutamas 

2, 50480 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Metaltech là hội chợ về gia công 

kim loại và máy công cụ, cung cấp 

thông tin về các nhà triển lãm và 

khách tham quan về những phát 

triển công nghệ mới nhất. Hội chợ 

được tổ chức hàng năm tại Kuala 

Lumpur và là một trong những sự 

kiện quan trọng nhất của ngành này 

tại Malaysia. Phạm vi triển lãm bao 

gồm máy gia công kim loại (phay, 

tiện, đục lỗ, tạo hình, mài, cắt, hàn), 

nhà máy xử lý bề mặt, các công cụ 

và tài nguyên liên quan đến rô-bốt 

và dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. 

Người mua thương mại từ các 

ngành liên quan như hàng không vũ 

trụ, ô tô, hàng hải/ngoài khơi, luyện 

kim, năng lượng, điện và điện tử, và 

thậm chí từ các quốc gia Y tế như 

Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, 

Singapore, Hàn Quốc được kỳ 

vọng. Khách tham quan sẽ có cơ 

hội so sánh các sản phẩm từ các nhà 

sản xuất khác nhau tại địa phương 

và sau đó chọn sản phẩm phù hợp 

với mình. Ngoài ra, hội chợ là 

nguồn cung cấp các ý tưởng và ứng 

dụng mới và do đó cung cấp động 

   

Trade Link ITE Sdn Bhd 

F-1-48, Jalan PJU 1A/3 

47301 Petaling Jaya, Malaysia 

Email: info@tradelink.com.my 

Website: www.tradelink.com.my 
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lực quan trọng cho việc hoạch định 

chiến lược của chính họ. Hội chợ 

thương mại chỉ có các chuyên gia 

tham dự, điều này làm cho nó trở 

thành một cách tuyệt vời để kết nối 

với các đồng nghiệp và đối tác kinh 

doanh. 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

năng lượng 

International 

Energy Week 

IEW Kuching 

13/06/2023 

- 

15/06/2023 

Borneo 

Convention 

Centre Kuching 

BCCK, 

The Isthmus, 

Sejingkat, 

93050 Kuching, 

Sarawak, 

Malaysia 

Tuần lễ Năng lượng Quốc tế là một 

hội chợ thương mại quốc tế về năng 

lượng và diễn ra tại Trung tâm Hội 

nghị Borneo Kuching. Đây là nơi 

gặp gỡ của ngành năng lượng, điện, 

dầu khí trong khu vực. Đối với các 

chuyên gia từ các lĩnh vực này, hội 

chợ là một nền tảng tuyệt vời để tìm 

hiểu về các công nghệ, quan hệ đối 

tác và cơ hội đầu tư mới nhất cho 

ngành. 

   

AMB Tarsus Exhibitions Sdn Bhd 

Capital Square,No. 8, Jalan Munshi 

Abdullah, 

50100 Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: support@ambtarsus.com 

Website: www.ambtarsus.com 

Hội chợ xăng 

dầu 
Oil Asia Kuching 

13/06/2023 

- 

15/06/2023 

Borneo 

Convention 

Centre Kuching 

BCCK, 

The Isthmus, 

Sejingkat, 

93050 Kuching, 

Sarawak, 

Malaysia 

Petroleum Asia ở Kuching là điểm 

gặp gỡ của ngành dầu khí quốc tế. 

Hội chợ này trưng bày nhiều loại 

công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và xu 

hướng mới nhất trong ngành này. 

Khách tham quan thương mại có 

thể tạo liên hệ kinh doanh mới tại 

đây 

   

AMB Tarsus Exhibitions Sdn Bhd 

Capital Square,No. 8, Jalan Munshi 

Abdullah, 

50100 Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: support@ambtarsus.com 

Website: www.ambtarsus.com 

Triển lãm về 

công nghệ sản 

xuất và lắp ráp 

thiết bị điện tử 

tại Châu Á 

Electronics 

Manufacturing 

Expo Asia EMAX 

Penang 

12/07/2023 

- 

14/07/2023 

SPICE Penang 

International 

Sports Arena, 

Jalan Tun Dr 

Awang, Bayan 

Lepas, 11900 

Penang, 

Penang, 

Malaysia 

Triển lãm Sản xuất Điện tử 

(EMAX) diễn ra tại Penang, 

Malaysia, là một trong những hội 

chợ thương mại quốc tế quan trọng 

nhất ở Châu Á. Ngành công nghiệp 

điện và điện tử Malaysia đóng một 

vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy nền kinh tế và phát triển công 

nghiệp của đất nước. Hội chợ 

thương mại về sản xuất điện tử, 

   

NRG Exhibitions(M) Sdn. Bhd. 

Level 23-1, Premier Suite, One Mont 

Kiara 1, Jalan Kiara Mont Kiara 

50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

Email:  info@nrg-expo.com 

Website: www.nrg-expo.com 
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công nghệ lắp ráp và điện tử, là sự 

kiện quốc tế của các nhà sản xuất 

chip, nhà sản xuất chất bán dẫn và 

nhà cung cấp thiết bị, giới thiệu 

những bước phát triển mới nhất của 

ngành điện và điện tử. Các điểm nổi 

bật của Triển lãm Sản xuất Điện tử 

Châu Á (EMAX) bao gồm hội nghị 

của Liên đoàn các nhà sản xuất 

Malaysia (FMM), các buổi nói 

chuyện kỹ thuật của Hiệp hội Công 

nghệ Surface Mount (SMTA), các 

cuộc thi, hội thảo kỹ thuật và một 

đêm kết nối. Sự kiện kéo dài ba 

ngày dự kiến sẽ thu hút hơn 100 

thương hiệu trưng bày quốc tế với 

sự tham dự của hơn 3000 khách 

tham quan. 

Triển lãm Kiến 

trúc, Thiết kế 

Nội thất và 

Xây dựng 

Quốc tế 

ARCHIDEX 

Kuala Lumpur 

26/07/2023 

- 

29/07/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

ARCHIDEX, sự kiện kinh doanh 

kiến trúc hàng đầu châu Á và từng 

đoạt giải thưởng, là triển lãm 

thương mại thường niên được tổ 

chức từ năm 2000. Triển lãm quốc 

tế quy tụ các chuyên gia kiến trúc 

và xây dựng để trải nghiệm một nền 

tảng tích hợp nhằm tăng trưởng, 

kiến thức, công nhận và cơ hội kết 

nối thông qua một loạt hội nghị, 

diễn đàn và các sự kiện kinh doanh 

liên quan trong triển lãm. 

ARCHIDEX là một sự kiện của 

Liên hoan Kiến trúc KL (KLAF) do 

Viện Kiến trúc sư Malaysia (PAM) 

và CIS đồng tổ chức. Đừng bỏ lỡ cơ 

hội khám phá các sản phẩm kiến 

trúc và xây dựng mới nhất, các 

công nghệ và giải pháp mới nhất 

   

C.I.S Network Sdn Bhd 

9-1-6 Jalan 3/109F, Danau Business 

Centre Danau Desa 

Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: info@cisnetwork.com 

Website: cisnetwork.com 
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của nó. 

Triển lãm Điều 

hòa không khí, 

Điện lạnh và 

Thông gió 

MARVEX Kuala 

Lumpur 

06/09/2023 

- 

09/09/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

MARVEX là một sự kiện kinh 

doanh và thương mại hàng đầu cho 

ngành công nghiệp điều hòa không 

khí, điện lạnh và thông gió. 

MARVEX khai mạc sẽ là một triển 

lãm thương mại hàng năm để tập 

hợp các nhà cung cấp, thương nhân, 

chuyên gia và chuyên gia trong 

ngành trong khu vực dưới một mái 

nhà để tối ưu hóa các cơ hội kinh 

doanh từ thị trường ACMV-R đang 

phát triển. Được tổ chức đồng thời 

với ENGINEER, sự kiện kéo dài 4 

ngày này là một nền tảng lý tưởng 

để kết nối, xây dựng các cơ hội 

kinh doanh và quan hệ đối tác mới 

với các công ty trong ngành cũng 

như khai thác cơ hội khám phá các 

xu hướng và cải tiến mới nhất. 

Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và trao 

đổi quan điểm với các chuyên gia 

trong ngành. 

   

C.I.S Network Sdn Bhd 

9-1-6 Jalan 3/109F, Danau Business 

Centre Danau Desa 

Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: info@cisnetwork.com 

Website: cisnetwork.com 

Triển lãm và 

Hội nghị Kỹ 

thuật Malaysia 

ENGINEER 

Kuala Lumpur 

06/09/2023 

- 

09/09/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

ENGINEER là một sự kiện thương 

mại công nghiệp hàng đầu nhằm kết 

nối các chuyên gia kỹ thuật ở 

Malaysia với khu vực ASEAN. Bao 

gồm 5 lĩnh vực kỹ thuật chính của 

Malaysia (tức là dân dụng, điện, 

điện tử, hóa chất và cơ khí), 

ENGINEER mang đến cho các 

chuyên gia kỹ thuật và những người 

chơi chính trong ngành cơ hội vô 

giá để kết nối, hợp tác và trao đổi ý 

tưởng. Sự kiện kéo dài 4 ngày được 

tổ chức dưới sự bảo trợ của Công 

ước IEM dự kiến sẽ lần đầu tiên 

   

C.I.S Network Sdn Bhd 

9-1-6 Jalan 3/109F, Danau Business 

Centre Danau Desa 

Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: info@cisnetwork.com 

Website: cisnetwork.com 
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chào đón 12.000 khách tham quan 

thương mại và chuyên nghiệp – tại 

một nền tảng độc đáo được thiết lập 

để giới thiệu một triển lãm với các 

giải pháp tiên tiến và các sản phẩm 

và công nghệ kỹ thuật tiên tiến, một 

loạt các diễn đàn, hội nghị chuyên 

đề và hội thảo cùng với dạ tiệc và 

đêm trao giải cho sự công nhận của 

ngành 

Triển lãm Kỹ 

thuật Dầu khí 

& Hóa dầu 

Châu Á 

Oil & Gas Asia 

OGA Kuala 

Lumpur 

13/09/2023 

- 

15/09/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Oil & Gas Asia tại Kuala Lumpur là 

một hội chợ thương mại cho ngành 

công nghiệp dầu khí và hóa dầu. 

Đây là một trong những sự kiện 

quan trọng nhất của loại hình này 

đối với các nhà cung cấp và người 

mua ở Châu Á-Thái Bình Dương. 

Nó được tổ chức hai năm một lần 

và mang đến cho khách tham quan 

thương mại cơ hội kết nối, trao đổi 

thông tin cũng như bắt đầu và kết 

thúc kinh doanh. 

   

Malaysian Exhibition Services 

Suite 1402, 14th Floor, Plaza Permata 

50400 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +60 (0)3 40410311 

Fax: +60 (0)3 40437241 

Email: enquiry@mesallworld.com 

Website: mesallworld.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về thực 

phẩm, đồ 

uống, khách 

sạn, tiệm bánh, 

nhà hàng, dịch 

vụ ăn uống và 

thiết bị 

FHM Food & 

Hotel Malaysia 

Kuala Lumpur 

19/09/2023 

- 

22/09/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

FHM Food & Hotel Malaysia tại 

Kuala Lumpur là hội chợ thương 

mại quốc tế về thực phẩm, đồ uống, 

khách sạn, tiệm bánh, nhà hàng, 

dịch vụ ăn uống và thiết bị. Các nhà 

triển lãm trình bày tại hội chợ 

những đổi mới, ý tưởng kinh doanh, 

xu hướng và công nghệ cho ngành 

khách sạn ở Malaysia và khu vực. 

Hội chợ thu hút nhiều chủ khách 

sạn, nhà bán lẻ, nhà đầu tư, chuyên 

gia tư vấn và người mua và bên 

cạnh hội chợ là một hội nghị với 

nhiều thông tin phong phú. 

   

Malaysian Exhibition Services 

Suite 1402, 14th Floor, Plaza Permata 

50400 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +60 (0)3 40410311 

Fax: +60 (0)3 40437241 

Email: enquiry@mesallworld.com 

Website: mesallworld.com 

Triển lãm Sắc Beautyexpo 27/09/2023 Kuala Lumpur Beautyexpo là nền tảng thương mại    Informa Markets Malaysia Sdn Bhd 
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đẹp Quốc tế 

Malaysia  

Kuala Lumpur - 

30/09/2023 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

lớn nhất của Malaysia dành cho tất 

cả các chuyên gia làm đẹp. Đây là 

điểm gặp gỡ hàng năm được mong 

đợi nhất để các nhà triển lãm và 

khách tham quan gặp gỡ và kết nối 

và sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 

Kuala Lumpur (KLCC), Malaysia. 

KLCC nằm ở trung tâm thành phố 

và có thể dễ dàng đi đến bằng 

phương tiện giao thông công cộng. 

Khoảng 500 công ty triển lãm đại 

diện cho 21 quốc gia bao gồm Úc, 

Brunei, Trung Quốc, Pháp và nhiều 

hơn nữa sẽ cùng nhau giới thiệu các 

sản phẩm mới và những cải tiến 

mới trong công nghệ trên sàn triển 

lãm. Hàng trăm sản phẩm được 

phân loại thành sáu khu vực triển 

lãm: làm đẹp, tóc, trang điểm và 

giáo dục, móng tay, sức khỏe và 

chăm sóc sức khỏe, cũng như mỹ 

phẩm Halal và Bumiputera. Ngoài 

các bài thuyết trình về sản phẩm, 

những điểm nổi bật trong 

Beautyexpo còn có các cuộc thi, hội 

thảo giáo dục, trình diễn trực tiếp 

và các chương trình từ thiện. 

Beautyexpo nhằm mục đích xây 

dựng và củng cố các mối quan hệ 

kinh doanh với những người ra 

quyết định quan trọng và các nhà 

bán lẻ. 

Suite 5-01, Level 5, Sunway VISIO 

Tower, Lingkaran SV, Sunway 

Velocity 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

Email: geonice.chong@informa.com 

Website: informa.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về thiết 

bị và công 

nghệ phòng thí 

LAB ASIA Kuala 

Lumpur 

17/10/2023 

- 

19/10/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

LAB ASIA là một nền tảng tiếp thị 

cho ngành công nghiệp phòng thí 

nghiệm, nơi những người ra quyết 

định, người mua và khách thương 

mại gặp nhau. Họ sử dụng sự kiện 

   

Informa Markets Malaysia Sdn Bhd 

Suite 5-01, Level 5, Sunway VISIO 

Tower, Lingkaran SV, Sunway 

Velocity 

55100 Kuala Lumpur, Malaysia 
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nghiệm 50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

này để tìm hiểu về các xu hướng và 

sự phát triển mới nhất trong ngành, 

để tìm nhà cung cấp mới và kết nối 

với các đồng nghiệp cũng như chia 

sẻ kinh nghiệm. Là một trong 

những sự kiện quan trọng nhất của 

loại hình này tại Việt Nam, LAB 

ASIA là đầu mối liên hệ quan trọng 

cho tất cả các công ty trong ngành 

muốn kinh doanh tại quốc gia này. 

Email: geonice.chong@informa.com 

Website: informa.com 

Triển lãm 

Công nghệ 

Hàng hải của 

Malaysia 

MIMEX Malaysia 

International 

Marine Expo 

Kuala Lumpur 

14/11/2023 

- 

15/11/2023 

Kuala Lumpur 

Convention 

Centre 

(KLCC), 

Jalan Kia Peng, 

50088 Kuala 

Lumpur, Kuala 

Lumpur, 

Malaysia 

Triển lãm Hàng hải Quốc tế 

Malaysia - MIMEX - là Triển lãm 

Công nghệ Hàng hải. Sự kiện này, 

được biết đến là sự kiện chuyên biệt 

về hàng hải và ngoài khơi duy nhất 

ở Malaysia, quy tụ một số lượng 

lớn các công ty đóng tàu quốc tế, 

các công ty hàng hải và ngoài khơi, 

các nhà cung cấp công nghệ hàng 

hải và đóng tàu cũng như các ngành 

công nghiệp hỗ trợ tại trung tâm 

đóng tàu để giới thiệu những phát 

triển mới nhất trong ngành hàng hải 

và đóng tàu Malaysia. Sự kiện này 

cũng bao gồm Diễn đàn Công 

nghiệp Hàng hải Quốc gia, một nền 

tảng dành cho những người tham 

gia ngành hàng hải, nơi các nhà 

triển lãm có cơ hội gặp gỡ cả người 

mua trong nước và quốc tế từ ngành 

hàng hải để thảo luận về các vấn đề 

và thách thức trong tương lai. Hơn 

3000 khách thương mại dự kiến sẽ 

tham gia. 

   

NRG Exhibitions(M) Sdn. Bhd. 

Level 23-1, Premier Suite, One Mont 

Kiara 1, Jalan Kiara Mont Kiara 

50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

Email:  info@nrg-expo.com 

Website: www.nrg-expo.com 
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Tên hội 

chợ (tiếng 

Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông tin 

liên hệ 
Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

MỸ (UNITED STATES OF AMERICA) 

Triển lãm 

hàng điện 

tử tiêu dùng 

CES Consumer 

Electronics Show 

Las Vegas 

05.01.2023 

- 

08.01.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

CES - International Consumer 

Electronics Show - là một trong 

những hội chợ thương mại lớn nhất 

thế giới về điện tử tiêu dùng, được 

tổ chức hàng năm tại Las Vegas. 

Hàng năm, các nhà sản xuất nổi 

tiếng quốc tế trong ngành công 

nghiệp điện tử đem đến các sản 

phẩm mới nhất cũng như giới thiêụ 

các xu hướng ứng dụng trong 

tương lai. CES là nền tảng truyền 

thông và thông tin trong ngành tạo 

điều kiện cho các công ty tham gia 

triển lãm cơ hội trình bày trước đối 

tượng khán giả là các chuyên gia 

trong ngành. Khách tham quan có 

thể tìm hiểu thông tin chuyên sâu 

và toàn diện về những phát triển, 

xu hướng và sản phẩm mới nhất tại 

triển lãm. 

   

CEA Consumer Electronics Ass. 

1919 S. Eads St. 

22202 Arlington County, USA 

Email: cea@ce.org 

Website: ce.org 

Hội chợ 

quà tặng và 

đồ gia dụng 

quốc tế 

Atlanta Market 

10.01.2023 

- 

17.01.2023 

AmericasMart, 240 

Peachtree Street 

N.W., Suite 2200, 

GA 30303 Atlanta, 

Georgia, Mỹ 

Hội chợ Atlanta là sự kiện dành 

riêng cho các mặt hàng quà tặng, 

đồ nội thất và hàng dệt gia dụng. 

Tham gia sự kiện bao gồm các nhà 

triển lãm quốc tế nhằm giới thiệu 

các xu hướng, thiết kế và màu sắc 

mới nhất của mùa tới. 

   

AMC, Inc. 

240 Peachtree Street N.W., Suite 2200 

GA 30303 Atlanta, USA 

Tel: +1 (4)04 2203000 

Fax: +1 (4)04 2203030 

Email: karroll@americasmart.com, 

Website: www.americasmart.com 

Hội chợ 

thời trang 
LA Kids Market 

15.01.2023 

- 

Trung tâm thương 

mại California, 

Hội chợ LA Kids Market ở Los 

Angeles là một trong những hội 
   

California Market Center 

110 East 9th Street, Suite. A727 
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trẻ em 18.01.2023 110 East 9 Street, 

Suite. A727, CA 

90079 Los Angeles, 

California, Mỹ 

chợ thương mại hàng đầu về thời 

trang trẻ em ở bờ Tây nước Mỹ. 

Hội chợ không chỉ trưng bày 

những xu hướng và thiết kế thời 

trang mới nhất dành cho trẻ em mà 

còn bao gồm cả thời trang cho bà 

bầu, quà tặng và các sản phẩm 

phong cách sống. Khách tham 

quan có cơ hội nhận được cái nhìn 

tổng quan về hàng loạt các hãng 

thời trang và thương hiệu từ khắp 

nơi trên thế giới 

CA 90079 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (2)13 6303600 

Fax: +1 (2)13 6303708 

Email: 

exhibit@californiamarketcenter.com 

Website: 

www.californiamarketcenter.com 

Sự kiện 

chuyên 

ngành ẩm 

thực và đồ 

uống đặc 

sản 

Winter Fancy 

Food Show Las 

Vegas 

15.01.2023 

- 

17.01.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Winter Fancy Food Show ở Las 

Vegas là sự kiện ẩm thực và đồ 

uống đặc sản lớn nhất Bờ Tây 

nước Mỹ. Sự kiện trưng bày nhiều 

sản phẩm mang tính sáng tạo sao 

cũng như mang lại cơ hội tuyệt vời 

để kết nối với các chuyên gia trong 

ngành thông qua các hoạt động 

mang tính tương tác cao. Du khách 

có thể tham khảo những ý tưởng 

sáng tạo và trải nghiệm những kỹ 

thuật nấu ăn mới nhất bằng cách 

tham dự các hội thảo giáo dục hay 

các buổi nếm thử và trình diễn nấu 

ăn. Với bản chất là một sụ kiện 

chuyên ngành đặc biệt, khách tham 

quan có thể tận dụng cơ hội để gặp 

gỡ các nhà triển lãm tại Fancy 

Food Show thông qua việc đặt 

trước lịch họp kéo dài mười phút 

vào ngày trước khi triển lãm khai 

mạc. Sự kiện cũng được đi kèm 

với một số lễ trao giải. 

   

Specialty Food Ass. 

New York City, USA 

Tel: +1 (6)46 8780132 

Fax: +1 (6)46 8780232 

Email: kseiter@specialtyfood.com 

Website: www.specialtyfood.com 

Triển lãm 

và hội nghị 

Retail´s Big 

Show New York 

15.01.2023 

- 

Trung tâm hội nghị 

Jacob K. Javits, 

Retail´s Big Show là một triển lãm 

và hội nghị dành cho ngành thương 
   

National Retail Federation 

325 7th Street, NW, Suite 1100 
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dành cho 

ngành bán 

lẻ 

City 17.01.2023 655 West 34th 

Street, 10001 New 

York, Mỹ 

mại bán lẻ ở New York. Đây là nơi 

các đại diện ngành tập trung để 

thảo luận về các vấn đề thời sự và 

thảo luận về các xu hướng cũng 

như thiết lập mối quan hệ kinh 

doanh mới hay củng cố các mối 

quan hệ sẵn có. Đối với các nhà 

triển lãm, sự kiện là một nền tảng 

lý tưởng để giới thiệu các sản 

phẩm và dịch vụ của họ. 

DC 20004 Washington, D.C., USA 

Tel: +1 (2)02 7837971 

Fax: +1 (2)02 7372849 

Email: webmaster@nrf.com 

Website: www.nrf.com 

Triển lãm 

và hội nghị 

về bê tông 

xây dựng 

World of 

Concrete Las 

Vegas 

17.01.2023 

- 

19.01.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

World of Concrete là một triển lãm 

và hội nghị về Bê tông ở Las 

Vegas. Sự kiện giới thiệu cho 

khách tham quan cách sử dụng các 

sản phẩm, công nghệ, công cụ và 

thiết bị sáng tạo để tạo ra lợi 

nhuận. Khách tham quan có thể 

trải nghiệm sản phẩm thông qua 

các hoạt động thử nghiệm thực tế. 

Hội nghị còn cung cấp các hội thảo 

và hội thảo thông tin về các chủ đề 

hiện tại của ngành, cũng như các 

cơ hội giáo dục và đào tạo khác 

nhau. 

   

Hanley Wood 

8600 Freeport Parkway, Suite 200 

75063 Dallas, USA 

Tel: +1 (9)72 5366300 

Fax: +1 (9)72 5366301 

Email: keine Angaben 

Website: www.hanleywood.com 

Triển lãm ô 

tô quốc tế 

Washington Auto 

Show 

20.01.2023 

- 

29.01.2023 

Trung tâm hội nghị 

Walter E. 

Washington, 801 

Mount Vernon Pl 

NW, DC 20001 

Washington, D.C., 

Columbia, Mỹ 

Washington Auto Show, triển lãm 

công cộng lớn nhất của 

Washington, đã trở thành một sự 

kiện không thể bỏ lỡ đối với cả 

khán giả đại chúng lẫn các nhà 

hoạch định chính sách chủ chốt và 

lãnh đạo ngành. Các nhà sản xuất ô 

tô trong nước và quốc tế trưng bày 

các mẫu xe và phong cách trang trí 

mới nhất của họ - từ mẫu xe nhỏ và 

thân thiện môi trường đến xe van, 

xe tải và xe thể thao đa dụng. Đồng 

thời, các vấn đề đang diễn ra trong 

   

Washington Area New Automobile 

Dealers Ass. 

5301 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 

210 

DC 20015 Washington, D.C., USA 

Tel: +1 (2)02 2377200 

Fax: +1 (2)02 2379090 

Email: info@wanada.org 

Website: wanada.org 
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ngành như bảo mật, công nghệ 

thông minh và bảo vệ môi trường 

cũng sẽ được thảo luận. 

Triển lãm 

thiết bị 

nhiếp ảnh 

Imaging USA 

Nashville 

22.01.2023 

- 

24.01.2023 

Trung tâm Hội nghị 

& Khu nghỉ dưỡng 

Gaylord Opryland, 

2800 Opryland Dr, 

TN37214 Nashville, 

Tennessee, Mỹ 

Imaging USA là hội chợ thương 

mại về thiết bị nhiếp ảnh. Sự kiện 

chủ yếu dành cho các nhiếp ảnh 

gia chuyên nghiệp cũng như trình 

bày các ý tưởng và sáng kiến giúp 

định hướng tương lai ngành. Hội 

chợ cung cấp không gian cho các 

doanh nghiệp tạo mối liên kết mới 

hoặc mở rộng quan hệ kinh doanh, 

đồng thời mang đến nguồn cảm 

hứng cho các dự án và mô hình 

kinh doanh mới với tính khả thi 

cao. 

   

Professional Photographers of 

America 

229 Peachtree St. NE, Suite 2200 

GA 30303 Atlanta, USA 

Tel: +1 (4)04 5228600 

Fax: +1 (4)04 6146400 

Email: csc@ppa.com 

Website: www.ppa.com 

Hội chợ 

thương mại 

vật phẩm 

golf 

PGA 

Merchandise 

Show Orlando 

24.01.2023 

- 

27.01.2023 

Trung Tâm Hội 

Nghị Quận Cam, 

9899 International 

Drive, 32819 

Orlando, Florida, 

Mỹ 

PGA Merchandise Show ở 

Orlando là một hội chợ thương mại 

dành cho vật phẩm chơi golf. 

Nhiều nhà triển lãm đại diện các 

bộ phận khác nhau trong ngành 

công nghiệp golf, từ các công ty 

hàng đầu cho đến các công ty khởi 

nghiệp. Các chuyên gia trong 

ngành thảo luận về các vấn đề 

quan trọng thông qua các buổi hội 

thảo nhằm đưa ra những lời 

khuyên hữu ích. Đối với du khách, 

đây là một cơ hội tuyệt vời để trao 

đổi với đồng nghiệp và tạo lập các 

mối liên hệ kinh doanh mới. 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ dệt 

may quốc 

tế thời 

trang trẻ 

em, phụ nữ 

và nam giới 

Texworld USA 

New York City 

31.01.2023 

- 

02.02.2023 

Trung tâm hội nghị 

Jacob K. Javits, 

655 West 34th 

Street, 10001 New 

York, Mỹ 

Texworld USA là triển lãm dệt 

may quốc tế được tổ chức hai lần 

một năm tại New York. Sự kiện là 

một nền tảng kinh doanh quốc tế 

thúc đẩy sự trao đổi giữa các nhà 

cung cấp, người mua và nhà thiết 

   

Messe Frankfurt, Inc. 

1600 Parkwood Circle, Suite 615 

GA30339 Atlanta, USA 

Tel: +1 (4)04 7709848016 

Fax: +1 (4)04 7709848023 

Email: info@usa.messefrankfurt.com 
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kế. Sự kiện được bảo chứng là hội 

chợ thương mại thuần túy nhằm 

mang đến cho khách tham quan 

nhiều loại vải có tính sáng tạo và 

đổi mới cao với chất lượng và giá 

cả phù hợp. Texworld tập trung 

vào quần áo, vải và vật liệu thiết kế 

sáng tạo thông qua sự pha trộn vật 

liệu và bảng màu đa dạng từ các 

nhà sản xuất ở Châu Á, Trung 

Đông, Bắc Mỹ và nhiều khu vực 

khác trên thế giới. Triển lãm cung 

cấp cho các nhà thiết kế và người 

mua cơ hội tiếp cận với nhiều loại 

vải chất lượng cao được thiết kế 

tinh xảo và giới thiệu những xu 

hướng mới nhất trong lĩnh vực thời 

trang trẻ em, phụ nữ và nam giới. 

Website: 

www.usa.messefrankfurt.com 

Triển lãm 

Xây dựng 

và Nhà ở 

IBS International 

Builders Show 

Las Vegas 

31.01.2023 

- 

02.02.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

IBS International Builders Show là 

triển lãm thương mại thường niên 

lớn nhất trong ngành công nghiệp 

nhà ở. Sự kiện tập hợp hầu như 

mọi khía cạnh của ngành xây dựng 

với sự tham gia của các chuyên gia 

trong lĩnh vực nhà ở từ khắp Hoa 

Kỳ và quốc tế. Đây là sự kiện hoàn 

hảo cho các nhà cung cấp và nhà 

sản xuất tiếp thị và buôn bán sản 

phẩm tới các nhà xây dựng, kiến 

trúc sư, nhà phát triển, đại lý và 

nhà phân phối đồng thời giới thiệu 

các thiết kế, công nghệ, sản phẩm 

và dịch vụ tiên tiến nhất trong 

ngành. Triển lãm cũng bao gồm 

các hội thảo giáo dục khác nhau. 

   

National Association of Home 

Builders 

1201 15th Street, NW 

DC 20005 Washington, D.C., USA 

Tel: +1 (2)02 2668200 

Fax: +1 (2)02 2668400 

Email: info@NAHB.org 

Website: www.nahb.org 

Triển lãm 

về tự động 

DistribuTECH 

San Diego 

07.02.2023 

- 

Trung tâm hội nghị 

San Diego, 

DistribuTECH là triển lãm dành 

cho lĩnh vực tự động hóa và hệ 
   

PennWell Headquarters 

1421 S. Sheridan Road 
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hóa và hệ 

thống điều 

khiển trong 

ngành năng 

lượng 

09.02.2023 111 West Harbor 

Drive, 92101 San 

Diego, California, 

Mỹ 

thống điều khiển trong ngành năng 

lượng. Sự kiện cung cấp một cái 

nhìn tổng quan về các công nghệ 

mới, ví dụ như Giải pháp cải thiện 

hiệu suất và tăng hiệu quả sử dụng 

năng lượng trong ngành năng 

lượng. Sự kiện bao gồm một buổi 

hội nghị nhằm tập trung vào các 

vấn đề hiện tại trong ngành cũng 

như công nghệ của tương lai. 

74112 Tulsa, USA 

Tel: +1 (9)18 83574112 

Fax: +1 (9)18 8319497 

Email: Headquarters@PennWell.com 

Website: www.pennwell.com 

Triển lãm 

mô tô quốc 

tế Mỹ 

AIMExpo Las 

Vegas 

15.02.2023 

- 

17.02.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

AIMExpo - American International 

Motorcycle Expo là hội chợ mô tô 

xe máy và là một trong những triển 

lãm đầu tiên dành cho khách 

thương mại, khách tư nhân và giới 

truyền thông ở Bắc Mỹ. Các đại 

diện của ngành cùng nhau đến đây 

để tôn vinh việc lái mô tô xe máy, 

phong cách sống cũng như ngành 

kinh doanh liên quan tới xe máy. 

Bên cạnh xe máy và phụ kiện, các 

sản phẩm liên quan như xe máy tay 

ga, ATV, xe địa hình và nhiều sản 

phẩm khác cũng được trưng bày tại 

triển lãm. Hội chợ dành cho tất cả 

những người đam mê mô tô và 

được tổ chức bởi những người đam 

mê mô tô. 

   

Marketplace Events 

31300 Solon Rd., Suite 3 

OH 44139 Solon, USA 

Tel: +1 (8)66 4633663 

Fax: +1 (4)40 2485790 

Email: paul@marketplaceevents.com 

Website: www.marketplaceevents.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

ngành công 

nghệ dịch 

vụ khách 

hàng 

International 

Restaurant & 

Foodservice 

Show New York 

City 

05.03.2023 

- 

07.03.2023 

Trung tâm hội nghị 

Jacob K. Javits, 

655 West 34th 

Street, 10001 New 

York, Mỹ 

Triển lãm Nhà hàng & Dịch vụ 

Thực phẩm Quốc tế tại Thành phố 

New York là một hội chợ thương 

mại quốc tế về ngành công nghệ 

dịch vụ khách hàng chuyên sâu về 

lĩnh vực khách sạn. Sự kiện nhắm 

đến tất cả các công ty trong ngành 

- từ nhà hàng đến dịch vụ ăn uống. 

Triển lãm này là nền tảng truyền 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 
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thông và thông tin trong ngành 

nhằm mang đến cho các công ty 

triển lãm cơ hội trình bày trước 

khán giả là các chuyên gia. Khách 

truy cập có thể tìm thấy thông tin 

chuyên sâu và toàn diện tại sự kiện 

về những phát triển, xu hướng, sản 

phẩm và dịch vụ mới nhất trong 

các lĩnh vực khác nhau. 

Triển lãm 

và hội nghị 

quốc tế về 

công nghệ 

cáp quang 

OFC San Diego 

05.03.2023 

- 

09.03.2023 

Trung tâm hội nghị 

San Diego, 

111 West Harbor 

Drive, 92101 San 

Diego, California, 

Mỹ 

OFC với tư cách là một triển lãm 

và hội nghị quốc tế về công nghệ 

cáp quang là một nền tảng quan 

trọng cho các công ty quốc tế trong 

ngành. Sự kiện trình bày những kỹ 

thuật, công nghệ, vật liệu và ứng 

dụng mới nhất. Các diễn đàn và 

hội nghị chuyên gia lđem đến 

nguồn thông tin tương thích và là 

cơ hội để trao đổi ý kiến và thiết 

lập các mối quan hệ kinh doanh 

mới. 

   

Optical Society of America 

2010 Massachusetts Ave., N.W. 

20036 Washington, D.C., USA 

Tel: +1 (2)02 2238130 

Fax: +1 (2)02 2231096 

Email: info@osa.org 

Website: www.osa.org 

Hội chợ 

thương mại 

xây dựng 

Conexpo Las 

Vegas 

14.03.2023 

- 

18.03.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Conexp là sự kiện dành cho khách 

tham quan và các nhà triển lãm 

trong lĩnh vực xây dựng được diễn 

ra tại Las Vegas. Hội chợ diễn ra 

ba năm một lần tạo cơ hội cho các 

đại diện quốc tế của ngành xây 

dựng gặp nhau để xem các sản 

phẩm và phụ kiện, dịch vụ và công 

nghệ mới nhất. Ngoài ra, triển lãm 

là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ 

với các đồng nghiệp và đối tác 

kinh doanh. 

   

Conexpo-Con/Agg 

6737 W. Washington Street, Suite 

2400 

WI 53214 Milwaukee, USA 

Email: info@conexpoconagg.com 

Website: www.conexpoconagg.com 

Hội chợ 

thương mại 

về xử lý vật 

liệu và hậu 

ProMat  

20.03.2023 

- 

23.03.2023 

Trung tâm hội nghị 

McCormick Place, 

2301 S Dr Martin 

Luther King Jr Dr, 

ProMat là một hội chợ thương mại 

về xử lý vật liệu và hậu cần ở 

Chicago. Đây là triển lãm thương 

mại công nghiệp quan trọng nhất ở 

   

Material Handling Industry 

8720 Red Oak Blvd., Suite 201 

NC 28217 Charlotte, USA 

Tel: +1 (7)04 6761190 
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cần IL 60616 Chicago, 

Illinois, Mỹ 

Bắc Mỹ nhằm cung cấp các giải 

pháp cũng như lời khuyên cho các 

giải pháp lưu chuyển hàng hóa và 

dịch vụ hậu cần trong xử lý vật 

liệu. Tại đây, các nhà triển lãm tổ 

chức sự kiện mang tới đầy đủ các 

thiết bị xử lý vật liệu và hậu cần 

cũng như các hệ thống và công 

nghệ hậu cần. Đồng thời, hội chợ 

sẽ diễn ra đồng thời cùng một buổi 

hội nghị đào tạo với các hội thảo 

khác nhau. 

Fax: +1 (7)04 6761199 

Email: keine Angaben 

Website: www.mhia.org 

Hội chợ 

quốc tế về 

nghệ thuật 

đương đại 

Affordable Art 

Fair New York 

City 

22.03.2023 

- 

26.03.2023 

Khu triển lãm 

Metropolitan 

Pavilion, 

123 West 18th 

Street, 10011 New 

York City, New 

York, Mỹ 

Affordable Art Fair New York 

City là một hội chợ nghệ thuật 

đương đại được tổ chức lần đầu 

tiên tại London vào năm 1999 và 

đã được diễn ra cùng thời điểm tại 

Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Tại các 

thành phố lớn trên thế giới, 

Affordable Art Fair New York 

City hiện là một phần không thể 

thiếu của bối cảnh nghệ thuật nhằm 

trưng bày các bức tranh, đồ họa, 

tác phẩm điêu khắc và ảnh trong 

một bầu không khí thân thiện, đầy 

cảm hứng. Tại hội chợ, cả những 

nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng cũng như 

nhưng nghệ sĩ có tên tuổi đều trưng 

bày các tác phẩm của họ với mức 

phí tối đa là 5.000 Euro. Tại Triển 

lãm dành cho Nghệ sĩ mới nổi, 

khách tham quan có cơ hội khám 

phá và mua tác phẩm của các nghệ 

sĩ. 

   

Ramsay Fairs Ltd. 

1 Sadlers House , 180 Lower 

Richmond Road 

SW151LY London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: 

enquiries@affordableartfair.com 

Website: affordableartfair.com 

Hội chợ 

truyện 

tranh và 

Chicago Comic 

& Entertainment 

Expo 

31.03.2023 

- 

02.04.2023 

Trung tâm hội nghị 

McCormick Place, 

2301 S Dr Martin 

Chicago Comic & Entertainment 

Expo (C2E2) là một triển lãm 

thương mại về truyện tranh và giải 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 



 
 

60 

 

giải trí Luther King Jr Dr, 

IL 60616 Chicago, 

Illinois, Mỹ 

trí. Khách truy cập có thể tìm thấy 

những cập nhật mới nhất và nổi 

danh nhất trong các lĩnh vực truyện 

tranh, phim ảnh, truyền hình, đồ 

chơi, anime, manga và trò chơi 

điện tử. Ngoài hàng trăm nhà triển 

lãm tại trung tâm triển lãm, sự kiện 

còn có các buổi hội thảo và ký 

tặng, nơi du khách có cơ hội gặp 

mặt trực tiếp thần tượng lớn nhất 

của mình. 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 

Triển lãm ô 

tô quốc tế 

New York 

International 

Auto Show 

07.04.2023 

- 

16.04.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Triển lãm ô tô quốc tế New York 

là triển lãm ô tô lâu đời nhất và lớn 

nhất tại Hoa Kỳ. Tại sự kiện, 

khách tham quan có cơ hội khám 

phá hơn 1000 phương tiện cũng 

như các công nghệ mới nhất trong 

liên quan đến lĩnh vực an toàn và 

đổi mới. Khách tham quan cũng sẽ 

tìm thấy tất cả mọi loại xe được 

sản xuất và bán ở Hoa Kỳ, từ 

những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu 

đến những chiếc xe triệu đô la. Hội 

chợ là nơi hoàn hảo đem đến cái 

nhìn sâu sắc về ngành công nghiệp 

ô tô của Mỹ và cập nhật thông tin 

về các xu hướng mới trong sản 

xuất ô tô. 

   

Greater New York Automobile 

Dealers Ass. 

18-10 Whitestone Expressway 

NY 11357 New York City, USA 

Tel: +1 (7)18 7465900 

Fax: +1 (7)18 7465557 

Email: assistance@gnyada.com 

Website: www.gnyada.com 

Hội chợ 

quốc tế đồ 

gỗ và nội 

thất 

High Point 

Market 

22.04.2023 

- 

26.04.2023 

High Point Market 

Authority, 

101 South Main 

Street, Ste. 801, 

27260 High Point, 

North Carolina, Mỹ 

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và nội thất 

giới thiệu đến cho người mua hàng 

các đổi mới trong lĩnh vực thiết kế 

nội thất. Được trưng bày tại triển 

lãm là những thiết kế đồ nội thất 

mới nhất với điểm nổi bật là những 

mặt hàng đồ nội thất chất lượng 

cao. Các nhà thiết kế và người mua 

trẻ tham gia Hội chợ quốc tế đồ gỗ 

   

High Point Market Authority 

101 S Main St # 801 

NC 27262 High Point, USA 

Tel: +1 (3)36 8691000 

Fax: +1 (3)36 8691999 

Email: Shannon@highpointmarket.org 

Website: highpointmarket.org 
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và nội thất đơn giản là để tìm cảm 

hứng cho việc trang trí nội thất.  

Triển lãm 

công nghệ 

sản xuất 

dược phẩm, 

mỹ phẩm 

và chất tẩy 

rửa 

Interphex New 

York City 

25.04.2023 

- 

27.04.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Interphex New York là hội chợ 

thương mại quốc tế về phát triển và 

sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và 

chất tẩy rửa và là một trong những 

sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực này 

tại Hoa Kỳ. Các chuyên gia trong 

các nhà sản xuất dược phẩm, mỹ 

phẩm và chất tẩy rửa lớn được mời 

đến để tham quan các máy móc, kỹ 

thuật sản xuất, giải pháp phòng thí 

nghiệm mới nhất, v.v. Triển lãm 

cũng bao gồm một hội nghị kỹ 

thuật với các buổi hội thảo về các 

xu hướng mới nhất trong các lĩnh 

vực được trình bày. 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 

Trình diễn 

về Trang 

điểm và 

Làm đẹp  

The Makeup 

Show NYC 

29.04.2023 

- 

01.05.2023 

Khu triển lãm 

Metropolitan 

Pavilion, 

123 West 18th 

Street, 10011 New 

York City, New 

York, Mỹ 

Makeup Show NYC là một sự kiện 

làm đẹp mang đến cho khách tham 

gia các chuyên gia trang điểm và 

thương hiệu có ảnh hưởng nhất 

trong ngành làm đẹp hiện này. Hãy 

tham gia cùng chúng tôi để có trải 

nghiệm thú vị và khó quên trong 

hai ngày với vô số cơ hội giáo dục 

và mua sắm trong khung cảnh thân 

mật. Theo dõi các nghệ sĩ trang 

điểm nổi tiếng và các chuyên gia 

trong ngành thông qua các buổi hội 

thảo và trình diễn khi họ giới thiệu 

cho bạn những xu hướng, kỹ thuật 

mới nhất và chia sẻ kinh nghiệm 

chuyên môn để tạo lập được thành 

công trong sự nghiệp. Mua sắm 

các sản phẩm trang điểm, chăm sóc 

da và chăm sóc tóc thiết yếu để 

hoàn thiện bộ sản phẩm cá nhân 

   

Metropolitan Makeup Show LLC 

123 West 18th Street 8th Floor 

NY10011 New York City, USA 

Email: info@themakeupshow.com 

Website: www.themakeupshow.com 
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cũng như cho hoạt động kinh 

doanh bán lẻ của bạn với mức giá 

chiết khấu chuyên nghiệp. 

Triển lãm 

Đá quý và 

Trang sức 

Las Vegas Gem 

& Jewelry Show 

29.05.2023 

- 

01.06.2023 

The Mirage, 

400 S Las Vegas 

Blvd., NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Triển lãm Đá quý & Trang sức Las 

Vegas là một trong những sự kiện 

bán buôn đá quý và trang sức hàng 

đầu ở Bắc Mỹ và là thị trường 

trang sức và đá quý quan trọng 

dành cho các chuyên gia trong 

ngành. Triển lãm Đá quý & Trang 

sức Las Vegas tập hợp các nhà bán 

buôn, nhà sản xuất và thiết kế trang 

sức quốc tế, đại lý đá quý và thợ 

cắt đá nhằm trưng bày các thiết kế 

mới và ý tưởng mới. Các nhà triển 

lãm mang đến những lựa chọn tốt 

nhất và mặt hàng đa dạng nhất để 

khách tham quan lựa chọn. Sự kiện 

trưng bày trang sức và đá quý thú 

vị này thu hút người mua và nhà 

triển lãm từ khắp nơi trên thế giới. 

   

JOGS International Exhibits 

650 S. Hill St #514 

CA90014 Los Angeles, USA 

Email: info@jogsshow.com 

Website: www.jogsshow.com 

Triển lãm 

trang sức 
JCK Las Vegas 

02.06.2023 

- 

05.06.2023 

Khu Nghỉ Dưỡng - 

Khách Sạn 

Venetian, 3355 Las 

Vegas Boulevard 

South, Las Vegas, 

Nevada, Mỹ 

JCK Las Vegas là một trong những 

triển lãm thương mại quan trọng 

nhất về trang sức tại Hoa Kỳ. 

Khách tham quan có thể chiêm 

ngưỡng các mặt hàng trang sức 

khác nhau và có cơ hội trở thành 

một phần của cộng đồng các nhà 

bán lẻ, nhà cung cấp và chuyên gia 

trong ngành. Hội chợ không chỉ 

trưng bày các sản phẩm trang sức 

mà còn có máy kiểm tra kim 

cương, công cụ CAD và công nghệ 

bảo đảm an ninh cho doanh 

nghiệp. 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 

Hội Chợ 

Giày Quốc 

FFaNY New 

York City 

05.06.2023 

- 

Hilton Midtown, 

1335 6th Ave, 10019 

FFaNY là hội chợ giày quốc tế với 

sự tham gia của các nhà thiết kế và 
   

Fashion Footwear Ass. of New York 

1414 Avenue of the Americas Suite 
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Tế 09.06.2023 New York City, 

New York, Mỹ 

nhãn hiệu quốc tế đại diện cho các 

xu hướng, kiểu dáng và màu sắc 

mới nhất của mùa mốt sắp tới. 

203 

NY 10019 New York City, USA 

Tel: +1 (2)12 7516422 

Fax: +1 (2)12 7516404 

Email: info@ffany.org 

Website: www.ffany.org 

Hội chợ 

thời trang 

trẻ em 

LA Kids Market 

11.06.2023 

- 

14.06.2023 

California Market 

Center, 

110 East 9th Street, 

Suite. A727, CA 

90079 Los Angeles, 

California, Mỹ 

LA Kids Market ở Los Angeles là 

một trong những hội chợ thương 

mại hàng đầu về thời trang trẻ em 

ở bờ Tây nước Mỹ. Giới thiệu tại 

sự kiện không chỉ có những xu 

hướng và thiết kế thời trang mới 

nhất dành cho trẻ em mà còn có cả 

quần áo bà bầu, quà tặng và các 

sản phẩm phong cách sống. Khách 

tham quan có cơ hội có được cái 

nhìn tổng quan về hàng loạt các 

hãng thời trang và thương hiệu từ 

khắp nơi trên thế giới. 

   

California Market Center 

110 East 9th Street, Suite. A727 

CA 90079 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (2)13 6303600 

Fax: +1 (2)13 6303708 

Email: 

exhibit@californiamarketcenter.com 

Website: 

www.californiamarketcenter.com 

Hội chợ 

thương mại 

về mặt 

hàng nhựa 

PLASTEC East 

New York 

13.06.2023 

- 

15.06.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

PLASTEC East là một trong 

những hội chợ thương mại hàng 

đầu về gia công nhựa tại Hoa Kỳ. 

Các nhà cung cấp hàng đầu sẽ giới 

thiệu những sản phẩm mới nhất về 

máy móc sản xuất, máy móc chế 

biến, nguyên liệu thô, linh kiện, 

công nghệ tự động hóa, thiết bị lắp 

ráp, xử lý vật liệu, phần cứng và 

phần mềm, dịch vụ, v.v. Trong số 

những người tham dự có giám đốc 

sản xuất, kỹ sư sản xuất, giám đốc 

sản phẩm/dự án và giám đốc điều 

hành gia công nhựa cấp cao. Triển 

lãm cung cấp các giải pháp cho các 

nhà sản xuất trong mọi ngành công 

nghiệp bao gồm ô tô, hàng không, 

xây dựng, điện tử, y tế và bao bì. 

   

UBM Canon 

11444 W. Olympic Blvd 

CA 90064 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 
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Hội chợ 

thương mại 

về công 

nghệ đóng 

gói 

EastPack New 

York 

13.06.2023 

- 

15.06.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

EastPack là một trong những hội 

chợ và hội nghị thương mại lớn 

nhất về công nghệ đóng gói tại Mỹ. 

Sự kiện giới thiệu những sản phẩm 

mới nhất về túi, thùng chứa, dịch 

vụ hợp đồng, thiết bị tự động hóa 

tùy chỉnh, máy móc và linh kiện 

máy móc, vật liệu, bao bì, thiết kế 

và in bao bì, người máy, vật tư, 

phần mềm, v.v. Khách truy cập có 

thể tìm thấy thiết bị, công nghệ và 

vật liệu mới để giảm chi phí, giảm 

lãng phí và tăng hiệu quả, so sánh 

các nhà cung cấp để có được các 

lựa chọn tốt hơn nhằm cải thiện 

dịch vụ cũng như xem trình diễn 

trực tiếp các sản phẩm và công 

nghệ mới nhất. 

   

UBM Canon 

11444 W. Olympic Blvd 

CA 90064 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 

Hội chợ 

thương mại 

công nghệ 

y tế 

FIME Miami 

Beach 

20.06.2023 

- 

22.06.2023 

Trung tâm hội nghị 

Miami Beach, 

1901 Convention 

Center Dr., 33139 

Miami Beach, 

Florida, Mỹ 

FIME là triển lãm thương mại về 

thiết bị, sản phẩm, dịch vụ và công 

nghệ y tế và được tổ chức hàng 

năm tại Trung tâm Hội nghị Miami 

Beach. Sự kiện cung cấp mọi mặt 

hàng từ thiết bị bệnh viện đến các 

sản phẩm y tế dùng một lần, chăm 

sóc điều dưỡng, dụng cụ phẫu 

thuật, dụng cụ chẩn đoán, thiết bị 

cho phòng cấp cứu và phòng thí 

nghiệm, sản phẩm chăm sóc dài 

hạn, thiết bị nha khoa, sản phẩm 

phục hồi chức năng và chỉnh hình, 

thiết bị điện y tế, dịch vụ y tế cho 

đến hiệu thuốc và nhiều hơn nữa. 

FIME thu hút các nhà cung cấp, 

nhà sản xuất, đại lý và người mua 

muốn gặp gỡ các nhà cung cấp mới 

và khôi phục các mối quan hệ kinh 

   

Informa Life Sciences 

6191 North State Highway 161 

75038 Irving, USA 

Email: info@lifesciences-

exhibitions.com 

Website: 

www.informalifesciences.com 
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doanh. 

Hội nghị & 

triển lãm 

điện khí 

hóa giao 

thông vận 

tải IEEE 

ITEC Detroit 

21.06.2023 

- 

23.06.2023 

Huntington Place, 

1 Washington 

Boulevard, MI 

48226 Detroit, 

Michigan, Mỹ 

Hội nghị & triển lãm thương mại 

ITEC đã diễn ra hàng năm kể từ 

năm 2012. ITEC nhằm mục đích 

hỗ trợ ngành công nghiệp chuyển 

đổi từ phương tiện phổ thông sang 

phương tiện điện khí hóa tiên tiến. 

Với hơn 600 người tham dự, ITEC 

là một hội nghị kỹ thuật cao với sự 

tham gia các chuyên gia và khách 

hàng có trình độ độc đáo. Hội nghị 

tập trung vào các thành phần, hệ 

thống, tiêu chuẩn và công nghệ 

giao diện lưới, liên quan đến 

chuyển đổi năng lượng hiệu quả 

cho tất cả các loại phương tiện giao 

thông điện khí hóa, bao gồm xe 

điện, xe điện hybrid và xe điện 

hybrid cắm điện (EV, HEV và 

PHEV ) cũng như các phương tiện 

vận tải hạng nặng, đường sắt và địa 

hình, máy bay và tàu thủy. Các kết 

quả nghiên cứu tân tiến bao gồm 

hệ thống giao thông thông minh, 

xe tự vận hành, sạc siêu tốc, công 

nghệ pin cũng như các ứng dụng 

hàng không và đường sắt sẽ được 

trình bày tại hội chợ. Các sự kiện 

kết nối sẽ được tổ chức tại phòng 

triển lãm hàng ngày, miễn phí cho 

những người tham dự hội nghị 

cũng như các nhà triển lãm. 

   

IEEE 

450 Hoes Lane, Piscataway Township 

NJ 08854 Edison, USA 

Tel: +01(732) 981 0060 

Email: itec@rna-associates.com 

Website: www.ieee.org 

Sự kiện 

Thực phẩm 

& Đồ uống 

Đặc biệt 

Summer Fancy 

Food Show New 

York City 

25.06.2023 

- 

27.06.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Summer Fancy Food Show ở New 

York là sự kiện đặc sản về thực 

phẩm và đồ uống lớn nhất Bắc Mỹ. 

Sự kiện trưng bày nhiều mặt hàng 

sản phẩm sáng tạo và nhờ vào các 

   

Specialty Food Ass. 

New York City, USA 

Tel: +1 (6)46 8780132 

Fax: +1 (6)46 8780232 

Email: kseiter@specialtyfood.com 
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hoạt động mang tính tương tác cao, 

sự kiện mang lại cơ hội tuyệt vời 

để kết nối với các chuyên gia trong 

ngành. Du khách có thể có những ý 

tưởng mới và trải nghiệm những 

kỹ thuật nấu ăn mới nhất bằng cách 

tham dự nhiều hội thảo giáo dục, 

nếm thử và trình diễn nấu ăn. 

Khách tham dự có thể tận dụng cơ 

hội thông qua dịch vụ đặc biệt để 

gặp gỡ các nhà triển lãm Fancy 

Food Show trong các cuộc họp kéo 

dài mười phút được sắp xếp trước 

vào ngày trước khi triển lãm khai 

mạc. Cuối cùng, sự kiện được đi 

kèm với một số lễ trao giải. 

Website: www.specialtyfood.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

chế biến gỗ 

và sản xuất 

đồ nội thất 

AWSS Las 

Vegas 

25.07.2023 

- 

28.07.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

AWFS tại Trung tâm Hội nghị Las 

Vegas là một hội chợ thương mại 

quốc tế có sự góp mặt của các nhà 

triển lãm hàng đầu trong ngành 

trang trí nội thất gia đình và 

thương mại nói chung, đồng thời 

bao gồm các nhà sản xuất và phân 

phối máy móc, phần cứng, gỗ xẻ, 

xây dựng, vật liệu và các nguồn 

cung cấp khác cho đồ nội thất, nhà 

sản xuất tủ và thợ mộc theo yêu 

cầu. AWFS cũng mang đến cho 

người tham dự chương trình hội 

thảo giáo dục toàn diện nhất của 

ngành và những người chiến thắng 

trong Cuộc thi chế biến gỗ dành 

cho sinh viên AWFS Fresh Wood 

sẽ được trao giải. 

   

AWFS 

500 Citadel Drive, Suite 200 

CA 90040 Commerce, USA 

Tel: +1 (3)23 8389440 

Fax: +1 (3)23 8389443 

Email: info@awfs.org 

Website: www.awfs.org 

Hội chợ 

thời trang 

trẻ em 

LA Kids Market 

30.07.2023 

- 

02.08.2023 

California Market 

Center, 

110 East 9th Street, 

LA Kids Market ở Los Angeles là 

một trong những hội chợ thương 

mại hàng đầu về thời trang trẻ em 

   

California Market Center 

110 East 9th Street, Suite. A727 

CA 90079 Los Angeles, USA 



 
 

67 

 

Suite. A727, CA 

90079 Los Angeles, 

California, Mỹ 

ở bờ Tây nước Mỹ. Sự kiện không 

chỉ đem đến những xu hướng và 

thiết kế thời trang mới nhất dành 

cho trẻ em mà còn có cả quần áo 

bà bầu, quà tặng và các sản phẩm 

phong cách sống. Khách tham 

quan có cơ hội có được cái nhìn 

tổng quan về hàng loạt các hãng 

thời trang và thương hiệu từ khắp 

nơi trên thế giới. 

Tel: +1 (2)13 6303600 

Fax: +1 (2)13 6303708 

Email: 

exhibit@californiamarketcenter.com 

Website: 

www.californiamarketcenter.com 

Hội Chợ 

Giày Quốc 

Tế 

FFaNY New 

York City 

07.08.2023 

- 

11.08.2023 

Hilton Midtown, 

1335 6th Ave, 10019 

New York City, 

New York, Mỹ 

FFaNY là hội chợ giày quốc tế với 

sự tham gia của các nhà thiết kế và 

nhãn hiệu quốc tế đại diện cho các 

xu hướng, kiểu dáng và màu sắc 

mới nhất của mùa mốt sắp tới. 

   

Fashion Footwear Ass. of New York 

1414 Avenue of the Americas Suite 

203 

NY 10019 New York City, USA 

Tel: +1 (2)12 7516422 

Fax: +1 (2)12 7516404 

Email: info@ffany.org 

Website: www.ffany.org 

Hội chợ về 

Thị trường 

Nước & 

Nước thải 

cho tất cả 

các nước 

Châu Mỹ 

The Water Expo 

Miami 

23.08.2023 

- 

24.08.2023 

Trung tâm hội nghị 

Miami Airport, 

711 NW 72nd Ave, 

FL33126 Miami, 

Florida, Mỹ 

Water Expo là một hội nghị và 

triển lãm thương mại quốc tế giới 

thiệu các công nghệ, thiết bị và  kỹ 

thuật mới nhất về nước thải, cơ sở 

hạ tầng thoát nước, dịch vụ môi 

trường, vệ sinh di động, chất lượng 

nước và các ngành công nghiệp áp 

suất cao. Sự kiện bao gồm một 

chương trình chính bằng tiếng Anh 

và tiếng Tây Ban Nha với các triển 

lãm trong nhà và ngoài trời, trình 

diễn trực tiếp, các buổi giáo dục, 

các khóa học được công nhận, v.v. 

Water Expo là trung tâm thương 

mại hoàn hảo, nơi hơn 2000 người 

mua, chuyên gia và đại diện tiềm 

năng đến từ Mỹ Latinh, Caribe và 

Đông Nam Hoa Kỳ có thể gặp gỡ 

và đàm phán với hơn 200 nhà sản 

   

Show Winners Corporation 

8900 SW 107 Avenue, Suite 313 

33176 Miami, USA 

Email: jose@showwinnerscorp.com 

Website: www.showwinnerscorp.com 
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xuất Bắc Mỹ và trên toàn thế giới 

trong một môi trường đa văn hóa ở 

Miami. Ngoài cơ hội mua bán và 

học hỏi trên lãnh thổ Hoa kỳ, sự 

kiện cũng là sân chơi cho các 

chuyên gia Mỹ Latinh và Caribe 

giới thiệu các sản phẩm, sự phát 

triển, thành tích và nhu cầu của họ 

với sự nổi bật cần thiết, trong môi 

trường đa văn hóa và thân thiện mà 

chỉ Miami mới có thể cung cấp. 

Hội nghị và 

triển lãm 

năng lượng 

mặt trời 

Solar Power 

International Las 

Vegas 

11.09.2023 

- 

14.09.2023 

Trung tâm triển lãm 

Venetian, 201 Sands 

Avenue, 89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Solar Power International là hội 

nghị và triển lãm lớn nhất về năng 

lượng mặt trời tại Hoa Kỳ. Các nhà 

triển lãm đến từ mọi lĩnh vực của 

nền kinh tế năng lượng mặt trời. 

Ngoài các nhà sản xuất năng lượng 

mặt trời còn có các kiến trúc sư, 

người lắp đặt và chính trị gia. 

   

Solar Energy Industries Ass. 

805 15th Street, NW Suite 510 

DC 20005 Washington, D.C., USA 

Tel: +1 (2)02 6820556 

Fax: +1 (2)02 6820550 

Email: Info@seia.org 

Website: www.seia.org 

Hội chợ và 

Hội nghị 

Thương 

mại Quốc 

tế về Công 

nghệ Bao bì 

Pack Expo Las 

Vegas 

11.09.2023 

- 

13.09.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Pack Expo tập trung vào những 

phát triển mới nhất trong công 

nghệ đóng gói và giới thiệu những 

tiến bộ tiên tiến nhất của các nhà 

triển lãm về máy móc đóng gói, 

chuyển đổi máy móc, vật liệu, gói 

và thùng chứa cũng như các bộ 

phận liên quan. Các nhà triển lãm 

sẽ đưa các kỹ thuật viên và kỹ sư 

hàng đầu của họ đến để cung cấp 

các giải pháp cho những thách thức 

khó khăn nhất trong việc đóng gói. 

Pack Expo được tổ chức chung với 

Process Expo và CPP (Triển lãm 

Chuyển đổi & In ấn đóng gói). 

   

PMMI 

4350 North Fairfax Drive Suite 600 

VA 22203 Arlington County, USA 

Tel: +1 (7)03 2438555 

Fax: +1 (7)03 2438556 

Email: expo@pmmi.org 

Website:www.pmmi.org 

Hội chợ 

thương mại 

dược phẩm 

BioProcess 

International 

Boston 

18.09.2023 

- 

21.09.2023 

Trung tâm Hội nghị 

& Triển lãm Boston, 

D Street / West 

Hội nghị và triển lãm BioProcess 

là một trong những nơi gặp gỡ 

hàng đầu của ngành công nghiệp 

   

IBC Life Sciences 

One Research Drive Suite 400A 

MA 01581 Westborough, USA 



 
 

69 

 

sinh học Broadway, 02210 

Boston, 

Massachusetts, Mỹ 

xử lý sinh học. Sự kiện mang đến 

cơ hội gặp mặt trực tiếp các nhà 

hoạch định chiến lược quan trọng 

trong quá trình phát triển và sản 

xuất dược phẩm sinh học - những 

người chịu trách nhiệm đưa ra các 

quyết định về dịch vụ và công 

nghệ định hướng cơ bản. Cho dù 

bạn làm việc trong lĩnh vực mAbs, 

protein tái tổ hợp, vắc-xin hoặc các 

loại sinh phẩm khác - tại một công 

ty lớn hay nhỏ - tại BioProcess, 

bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho các 

yêu cầu thông tin của mình thông 

qua các bài thuyết trình và thảo 

luận  

Tel: +1 (5)08 6165550 

Fax: +1 (5)08 6165522 

Email: custserv@ibcusa.com 

Website: www.ibclifesciences.com 

Hội chợ 

quốc tế về 

nghệ thuật 

đương đại 

Affordable Art 

Fair New York 

City 

20.09.2023 

- 

24.09.2023 

Khu triển lãm 

Metropolitan 

Pavilion, 

123 West 18th 

Street, 10011 New 

York City, New 

York, Mỹ 

Affordable Art Fair New York 

City là một hội chợ nghệ thuật 

đương đại được tổ chức lần đầu 

tiên tại London vào năm 1999 và 

đã được diễn ra cùng thời điểm tại 

Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Tại các 

thành phố lớn trên thế giới, 

Affordable Art Fair New York 

City hiện là một phần không thể 

thiếu của bối cảnh nghệ thuật nhằm 

trưng bày các bức tranh, đồ họa, 

tác phẩm điêu khắc và ảnh trong 

một bầu không khí thân thiện, đầy 

cảm hứng. Tại hội chợ, cả những 

nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng cũng như 

nhưng nghệ sĩ có tên tuổi đều trưng 

bày các tác phẩm của họ với mức 

phí tối đa là 5.000 Euro. Tại Triển 

lãm dành cho Nghệ sĩ mới nổi, 

khách tham quan có cơ hội khám 

phá và mua tác phẩm của các nghệ 

   

Ramsay Fairs Ltd. 

1 Sadlers House , 180 Lower 

Richmond Road 

SW151LY London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: 

enquiries@affordableartfair.com 

Website: affordableartfair.com 
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sĩ. 

Hội chợ 

thương mại 

công nghệ 

thiết bị y tế 

BIOMEDevice 

Boston 

20.09.2023 

- 

21.09.2023 

Trung tâm Hội nghị 

& Triển lãm Boston, 

D Street / West 

Broadway, 02210 

Boston, 

Massachusetts, Mỹ 

BIOMEDevice Boston là triển lãm 

về thiết kế và sản xuất y tế. Khách 

tham dự có thể tìm thấy các nhà 

cung cấp hàng đầu của quốc gia, 

một loạt các tài nguyên thiết kế và 

sản xuất hoàn chỉnh cũng như nền 

giáo dục mà họ cần. Khách tham 

quan có thể tiếp cận trực tiếp ngay 

lập tức các vật liệu y tế mới nhất, 

linh kiện lắp ráp, thiết bị điện tử, 

thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị 

sản xuất cũng như các dịch vụ bổ 

sung theo hợp đồng cho mọi khía 

cạnh của quy trình phát triển sản 

phẩm y tế ngay từ bước đầu khởi 

nghiệp, nghiên cứu và phát triển 

cho tới chu trình tiếp thị sản phẩm 

cuối cùng. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 

Hội nghị và 

Triển lãm 

Quốc tế 

Chung Cư 

Cao Ốc 

Thân thiện 

với Môi 

trường 

Greenbuild 

Washington, 

D.C. 

26.09.2023 

- 

29.09.2023 

Trung tâm hội nghị 

Walter E. 

Washington, 801 

Mount Vernon Pl 

NW, DC 20001 

Washington, D.C., 

Columbia, Mỹ 

The Green Build một hội nghị và 

triển lãm quốc tế về các chung cư 

cao ốc thân thiện với môi trường 

nhằm thông báo về các kỹ thuật, 

vật liệu và sự phát triển mới nhất 

trong lĩnh vực này. Tại đây, các 

nhà triển lãm quốc tế sẽ trình bày 

những đổi mới của các sự kiện 

trong ngành và trưng bày mọi thứ 

xung quanh chủ đề chung cư cao 

ốc thân thiện với môi trường. 

   

U.S. Green Building Council 

1800 Massachusetts Ave. NW, Suite 

300 

DC 20036 Washington, D.C., USA 

Tel: +1 (8)00 7951747 

Email: info@greenbuildexpo.org 

Website: www.greenbuildexpo.org 

Hội chợ đồ 

chơi quốc 

tế 

Toy Fair New 

York City 

30.09.2023 

- 

03.10.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Tại Hội chợ đồ chơi New York, 

khách tham quan có thể xem 

những đồ chơi, trò chơi, sở thích 

và sản phẩm theo mùa mới nhất, 

đồng thời gặp gỡ các công ty đứng 

sau những sản phẩm đó. Các nhà 

bán lẻ tham dự triển lãm là chủ yếu 

   

TIA Toys Industry Ass. 

1115 Broadway | Suite 400 

NY 10010 New York City, USA 

Tel: +1 (212) 675-1141 

Email: info@toyassociation.org 

Website: www.toyassociation.org 
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và họ thấy hứng thú khi thấy sự đa 

dạng trong lựa chọn về chất lượng 

và sản phẩm sáng tạo. Các nhà 

phát minh đồ chơi và/hoặc trò chơi 

cũng có cơ hội giới thiệu sản phẩm 

của họ với ngành bán lẻ đồ chơi. 

Hội chợ 

quà tặng, 

trang sức 

và phụ kiện 

thời trang 

Las Vegas 

Souvenir & 

Resort Gift Show 

04.10.2023 

- 

07.10.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Las Vegas Souvenir & Resort Gift 

Show đã trở thành chương trình 

bán lẻ của năm. Với việc liên tục 

bổ sung các nhà cung cấp và nguồn 

lực mới, hội chợ đã trành trở thanh 

sự kiện thiết yết cho các nhà hoạt 

động trong lĩnh vực bán lẻ trong 

nước. Nhiều nhà sản xuất và nhà 

bán lẻ sẽ giới thiệu sản phẩm liên 

quan tới quà tặng, phụ kiện và 

nhiều thứ khác cho khách tham 

quan. 

   

Urban Expositions 

1690 Roberts Blvd., Suite 111 

GA 30144 Kennesaw, USA 

Tel: +1 (6)78 2853976 

Fax: +1 (6)78 2857469 

Email: cbell@urban-expo.com 

Website: www.urban-expo.com 

Hội chợ 

thời trang 

trẻ em 

LA Kids Market 

08.10.2023 

- 

11.10.2023 

California Market 

Center, 

110 East 9th Street, 

Suite. A727, CA 

90079 Los Angeles, 

California, Mỹ 

Hội chợ LA Kids Market ở Los 

Angeles là một trong những hội 

chợ thương mại hàng đầu về thời 

trang trẻ em ở bờ Tây nước Mỹ. 

Hội chợ không chỉ trưng bày 

những xu hướng và thiết kế thời 

trang mới nhất dành cho trẻ em mà 

còn bao gồm cả thời trang cho bà 

bầu, quà tặng và các sản phẩm 

phong cách sống. Khách tham 

quan có cơ hội nhận được cái nhìn 

tổng quan về hàng loạt các hãng 

thời trang và thương hiệu từ khắp 

nơi trên thế giới. 

   

California Market Center 

110 East 9th Street, Suite. A727 

CA 90079 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (2)13 6303600 

Fax: +1 (2)13 6303708 

Email: 

exhibit@californiamarketcenter.com 

Website: 

www.californiamarketcenter.com 

Triển lãm 

trò chơi 

toàn cầu 

Global Gaming 

Expo G2E Las 

Vegas 

09.10.2023 

- 

12.10.2023 

Trung tâm triển lãm 

Venetian, 201 Sands 

Avenue, 89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

Triển lãm trò chơi toàn cầu G2E là 

một sự kiện quan trọng đối với 

ngành giải trí. Các nhà triển lãm 

G2E là các nhà sản xuất, nhà cung 

cấp và công ty dịch vụ từ các lĩnh 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 



 
 

72 

 

vực khác nhau trong ngành. Các 

bài giảng thú vị góp phần làm nổi 

bật thêm tính chất đa dạng của sự 

kiện.  

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ 

thương mại 

truyện 

tranh 

New York Comic 

Con 

12.10.2023 

- 

15.10.2023 

Trung tâm hội nghị 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

New York Comic Con là sự kiện 

về truyện tranh và hội nghị văn hóa 

đại chúng lớn nhất của Bờ Đông. 

Hội chợ trình bày những hoạt động 

mới nhất liên quan tới truyện tranh, 

tiểu thuyết đồ họa, phim hoạt hình, 

truyện tranh, trò chơi điện tử, đồ 

chơi, phim ảnh và truyền hình. 

Khách tham gia có thể tương tác 

với những tác giả yêu thích của họ 

và nhận thông tin sốt dẻo về truyện 

tranh sắp ra mắt. Với thời gian làm 

việc chuyên nghiệp, New York 

Comic Con là một thị trường tập 

hợp những người chơi chính trong 

ngành giải trí như nhà bán lẻ 

truyện tranh, người mua, đại lý, 

người cấp phép, người sưu tập, thủ 

thư, nhà giáo dục, phương tiện 

truyền thông và báo chí. 

   

Reed Exhibitions USA 

383 Main Avenue 

CT 06851 Norwalk, USA 

Tel: +1 (2)03 8404800 

Fax: +1 (2)03 8405805 

Email: inquiry@reedexpo.com 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ 

quốc tế đồ 

gỗ và nội 

thất 

High Point 

Market 

14.10.2023 

- 

18.10.2023 

High Point Market 

Authority, 

101 South Main 

Street, Ste. 801, 

27260 High Point, 

North Carolina, Mỹ 

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và nội thất 

giới thiệu đến cho người mua hàng 

các đổi mới trong lĩnh vực thiết kế 

nội thất. Được trưng bày tại triển 

lãm là những thiết kế đồ nội thất 

mới nhất với điểm nổi bật là những 

mặt hàng đồ nội thất chất lượng 

cao. Các nhà thiết kế và người mua 

trẻ tham gia Hội chợ quốc tế đồ gỗ 

và nội thất đơn giản là để tìm cảm 

hứng cho việc trang trí nội thất.  

   

High Point Market Authority 

101 S Main St # 801 

NC 27262 High Point, USA 

Tel: +1 (3)36 8691000 

Fax: +1 (3)36 8691999 

Email: Shannon@highpointmarket.org 

Website: highpointmarket.org 

Hội chợ sản 

phẩm cao 

Big Boys Toys 

Las Vegas 

20.10.2023 

- 

World Market 

Center, 

Hội chợ Big Boys Toys ở Las 

Vegas là hội chợ chuyên về các sản 
   

Amartze Events LLC 

8306 Wilshire BLVD, # 865 
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cấp và tân 

tiến 

22.10.2023 475 S Grand Central 

Pkwy #1615, 

NV89106 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

phẩm cao cấp và tân tiến. Nó được 

chia thành 14 loại khác nhau. Các 

sản phẩm đa dạng trong các ngành 

và lĩnh vực khác nhau như sản 

phẩn trẻ em, chăm sóc thú cưng, ô 

tô và xe đạp sang trọng là một 

trong số những mặt hàng có mặt tại 

sự kiện. Hội chợ sẽ có một khu vực 

dành riêng cho khách tham trải 

nghiệm các dịch vụ như ghế mát-

xa sang trọng. Phong cách sống 

cũng sẽ là một phần chính của triển 

lãm, đáp ứng nhu cầu về đồ nội 

thất sang trọng cho khách tham 

quan. Las Vegas được chọn vì nơi 

đây mang đầy đủ nét đặc trưng liên 

quan tới chủ đề của triển lãm và 

khách tham quan. Triển lãm tập 

trung vài khía cạnh cao cấp và 

sang trọng, vì vậy trọng tâm hoàn 

toàn là những HNWI và UHNWIs 

chiếm phần lớn dân số của Vegas. 

Các nhà triển lãm bao gồm các 

thương hiệu như Electraflyer và 

Evolution Trikes. 

CA90211 Beverly Hills, USA 

Email: info@bigboystoysvegas.com 

Website: bigboystoysvegas.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

ngành công 

nghiệp ô tô 

AAPEX Las 

Vegas 

31.10.2023 

- 

02.11.2023 

Trung tâm triển lãm 

Venetian, 201 Sands 

Avenue, 89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

AAPEX là hội chợ thương mại 

quốc tế dành cho ngành công 

nghiệp ô tô được diễn ra hàng năm 

tại Las Vegas. Sự kiện đem đến 

một nền tảng tốt cho thị trường ô 

tô Mỹ để tìm hiểu khách hàng và 

tạo dựng mối liên hệ kinh doanh 

mới. Các buổi hội thảo cho khách 

tham quan và hoạt động trình diễn 

sản phẩm được cung cấp trong thời 

gian triển lãm. 

   

William .T Glasgow Inc. 

10729 West 163 rd Place 

IL 60467 Orland Park, USA 

Tel: +1 (7)08 2261300 

Fax: +1 (7)08 2261310 

Email: info@wtglasgow.com 

Website: www.wtglasgow.com 

Triển lãm ô Sema Show Las 31.10.2023 Trung tâm hội nghị Triển lãm SEMA là một triển lãm    Sema 
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tô quốc tế Vegas - 

03.11.2023 

Las Vegas (LVCC), 

3150 Paradise Road, 

NV89109 Las 

Vegas, Nevada, Mỹ 

ô tô quốc tế với nhiều sự kiện và 

các buổi ra mắt độc đáo. Tham gia 

sự kiện là đại diện những nhà sản 

xuất ô tô hàng đầu đến để giới 

thiệu những xu hướng, hình dạng 

và màu sắc mới nhất trong ngành. 

CA 91765-0910 Diamond Bar, USA 

Tel: +1 (9)09 3960289 

Fax: +1 (0)09 8601709 

Email: sema@sema.org 

Website: www.sema.org 

 

 

 

Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông 

tin liên hệ 
Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

NAM PHI (SOUTH AFRICA) 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về vận 

tải hàng không 

Air Cargo Africa 

Johannesburg 

21.02.2023 

- 

23.02.2023 

Emperor’s Palace 

Casino Convention 

Resort, 

64 Jones Road, 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

Air Cargo Africa là hội chợ thương 

mại quốc tế về vận tải hàng hóa hàng 

không được tổ chức tại Johannesburg 

hai năm một lần. Triển lãm mang đến 

cho các đại diện của ngành cơ hội kết 

nối và giới thiệu các sản phẩm và dịch 

vụ của họ. Khách tham gia có thể tìm 

thấy tại sự kiện các thông tin chuyên 

sâu và toàn diện về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

   

The Stat Trade Times 

712, Vindhya Comm.Complex 

400614 Mumbai, India 

Tel: +91 (0)22 27570550 

Fax: +91 (0)22 27572382 

Email: stattime@vsnl.com 

Website: www.stattimes.com 

Triển lãm 

quốc gia về an 

toàn và sức 

khoẻ lao động 

tại nơi làm 

việc 

A - OSH Expo 

South Africa 

Johannesburg 

06.06.2023 

- 

08.06.2023 

Gallagher 

Convention 

Centre, 

19 Richard Drive, 

Midrand, Gauteng, 

1685 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

An toàn và sức khỏe lao động là 

những vấn đề quan trọng khi đề cập 

đến lĩnh vực công sở và việc làm. Để 

giải quyết những câu hỏi về chủ đề 

này, A-OSH Expo Nam Phi đã được 

tạo ra. Đây là hội chợ thương mại 

quốc gia về an toàn và sức khỏe lao 

động tại nơi làm việc và diễn ra hàng 

   

Specialised Exhibitions 

Montgomery 

Forum 3, Level 3, Braam Park, 

33 Hoofd Street 

2135 Johannesburg, South 

Africa 

Tel: +27 (0)11 8351565 

Fax: +27 (0)11 4961161 
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Africa năm tại Trung tâm Hội nghị 

Gallagher ở Johannesburg. Hội chợ 

mang đến cơ hội hoàn hảo để trao đổi 

với các chuyên gia trong ngành nhằm 

thu thập thông tin, chia sẻ kiến thức 

và đưa ra những câu hỏi quan trọng 

về ATSKLĐ. Sự kiện là nền tảng kết 

nối cho bất kỳ ai quan tâm đến sức 

khỏe và an toàn bao gồm cả các vấn 

đề cần cam kết, đào tạo và trang thiết 

bị. Khách tham quan có thể khám phá 

và thử nghiệm những cải tiến, sản 

phẩm và dịch vụ mới nhất từ nhiều 

công ty hàng đầu. Ngoài ra, hội chợ 

còn là nơi gặp gỡ quan trọng để tạo 

dựng những mối liên hệ có giá trị, kết 

nối với các đồng nghiệp trong ngành 

và chia sẻ ý tưởng, quan điểm và thực 

tiễn tốt nhất. Triển lãm bao gồm một 

hội nghị với các hoạt động sơ cứu và 

trình diễn làm việc trên cao. 

Email: info@specialised.com 

Website: www.specialised.com 

Triển lãm 

Thương mại 

An ninh, An 

toàn và Phòng 

cháy chữa 

cháy 

Securex South 

Africa 

Johannesburg 

06.06.2023 

- 

08.06.2023 

Gallagher 

Convention 

Centre, 

19 Richard Drive, 

Midrand, Gauteng, 

1685 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

Securex Nam Phi là một trong những 

hội chợ thương mại quan trọng nhất 

về an ninh thương mại và phòng cháy 

chữa cháy, diễn ra mỗi năm một lần 

tại Johannesburg. Triển lãm đặt ra các 

tiêu chuẩn mới cho tương lai và do 

đó, đây là sự kiện quan trọng bắt buộc 

đối với nhiều người ra quyết định 

trong ngành. Sự kiện thu hút khách 

tham quan và các nhà triển lãm từ 

khắp nơi trong nước cũng như các 

chuyên gia hàng đầu có gian hàng 

trưng bày tại hội chợ tới từ khắp nơi 

trên thế giới. Khách tham quan có thể 

tìm hiểu chi tiết và toàn diện về an 

ninh, phòng cháy chữa cháy, năng 

   

Specialised Exhibitions 

Montgomery 

Forum 3, Level 3, Braam Park, 

33 Hoofd Street 

2135 Johannesburg, South 

Africa 

Tel: +27 (0)11 8351565 

Fax: +27 (0)11 4961161 

Email: info@specialised.com 

Website: www.specialised.com 
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lượng và môi trường cũng như những 

phát triển, xu hướng, dịch vụ và sản 

phẩm mới nhất trong các lĩnh vực. 

Các chủ đề khác bao gồm kiểm soát 

truy cập, sinh trắc học, giám sát 

video, bảo mật IP và các tòa nhà 

thông minh. Mục tiêu là hợp nhất các 

hệ thống và chiến lược của tất cả các 

công ty, để ngành trở nên có lợi hơn, 

hiệu quả và hiệu suất cao hơn. 

Diễn đàn và 

triển lãm về 

công nghệ môi 

trường 

IFAT Africa 

Johannesburg 

05.07.2023 

- 

07.07.2023 

Gallagher 

Convention 

Centre, 

19 Richard Drive, 

Midrand, Gauteng, 

1685 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

IFAT Châu Phi là một diễn đàn và 

triển lãm về công nghệ môi trường, 

diễn ra mỗi năm một lần tại 

Johannesburg. Là một nhánh của 

IFAT ở Munich, Sự kiện cung cấp 

đầy đủ các công nghệ và dịch vụ môi 

trường với danh mục sản phẩm toàn 

diện, từ máy móc đơn giản đến công 

nghệ tiên tiến và các giải pháp trong 

lĩnh vực nước, nước thải, rác thải, tái 

chế và bảo tồn năng lượng. Đặc biệt 

là ở Châu Phi, đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng và cấp nước là rất cần thiết. Dân 

số ngày càng tăng, kinh tế phát triển, 

nguồn nước khan hiếm và nông 

nghiệp rộng lớn khiến chính phủ phải 

đối mặt với những thách thức lớn. 

Ngoài ra, lượng chất thải đang tăng 

lên rất nhiều, đặc biệt là trong ngành 

khai thác mỏ, một ngành đóng góp 

quan trọng vào chất thải. Do công tác 

quản lý môi trường ở Châu Phi vẫn 

còn sơ khai nên IFAT Châu Phi trình 

bày các công nghệ và giải pháp đổi 

mới, đồng thời đảm bảo trao đổi 

thông tin và kiến thức chất lượng cao. 

IFAT Châu Phi chỉ dành cho khách 

   

Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 Munich, Germany 

Tel: +49 (0)89 94920720 

Fax: +49 (0)89 94920729 

Email: info@messe-

muenchen.de 

Website:www.messe-

muenchen.de 
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thương mại và cung cấp cho các công 

ty quốc tế phần giới thiệu tốt về thị 

trường công nghệ môi trường đang 

phát triển của Châu Phi. 

Hội chợ Công 

nghệ Công 

nghiệp vùng 

KwaZulu-

Natal 

KITE - KwaZulu-

Natal Industrial 

Technology 

Exhibition Durban 

19.07.2023 

- 

21.07.2023 

Durban Exhibition 

Centre, 

Walnut Street, 

4001 Durban, 

KwaZulu-Natal, 

South Africa 

Hội chợ Công nghệ Công nghiệp 

KITE - KwaZulu-Natal là triển lãm 

khu vực dành cho ngành công nghệ. 

Sự kiện diễn ra hai năm một lần ở 

Durban với phương châm "Đổi mới 

thông qua công nghệ". Tại hội chợ, 

các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kỹ 

thuật phù hợp với vùng KwaZulu-

Natal ở Nam Phi được giới thiệu. Sự 

kiện là một nền tảng quan trọng dành 

cho các nhà triển lãm trong khu vực 

để mở rộng cơ sở khách hàng và để 

có được thông tin chi tiết về những 

phát triển và xu hướng mới nhất trong 

ngành. Ngoài ra, các nhà triển lãm có 

thể so sánh công ty của họ với những 

công ty khác trên thị trường nhằm 

định vị bản thân tốt hơn để hướng tới 

thành công. Họ cũng gặp gỡ tại KITE 

những người ra quyết định cấp cao và 

người mua của các công ty trong khu 

vực, bao gồm cả những công ty trong 

lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

khai thác mỏ, xây dựng, vận tải, 

phương tiện, kim loại và đóng tàu - 

nơi gặp gỡ lý tưởng để tạo dựng mối 

liên hệ! 

   

Specialised Exhibitions 

Montgomery 

Forum 3, Level 3, Braam Park, 

33 Hoofd Street 

2135 Johannesburg, South 

Africa 

Tel: +27 (0)11 8351565 

Fax: +27 (0)11 4961161 

Email: info@specialised.com 

Website: www.specialised.com 

Triển lãm 

Thang máy & 

Thang cuốn 

Quốc tế 

GLE Global Lift & 

Escalator Expo 

Johannesburg 

22.08.2023 

- 

24.08.2023 

Sandton 

Convention 

Centre, 

161 Maude Street, 

2196 

Johannesburg, 

Triển lãm Thang máy và Thang cuốn 

Quốc tế GLE được coi là triển lãm về 

thang máy và thang cuốn quốc tế đầu 

tiên. Gần 200 nhà triển lãm tới từ 15 

quốc gia và hầu như tất cả các thương 

hiệu quan trọng sẽ tham gia vào sự 

   

Virgo Communications & 

Exhibitions Pvt Ltd. 

250 Amarjyoti Layout Domlur 

Extension 

560071 Bangalore, India 

Email: info@virgo-comm.com 
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Gauteng, South 

Africa 

kiện toàn diện dành riêng cho ngành 

thang máy và thang cuốn này. Triển 

lãm giới thiệu một số sản phẩm phù 

hợp cho các mục đích khác nhau bao 

gồm từ thang máy chở khách đến 

thang máy chở hàng hoặc thang máy 

diện rộng bao gồm các phụ kiện cần 

thiết. Do đó, sự kiện là một nền tảng 

lý tưởng để các đối tác kinh doanh từ 

tất cả các lĩnh vực gặp gỡ và trao đổi 

kiến thức. Ngoài ra, khách tham quan 

còn có cơ hội tham gia một số hội 

thảo. 

Website: virgo-comm.com 

Hội chợ 

thương mại 

các sản phẩm 

làm đẹp 

Professional 

Beauty 

Johannesburg 

03.09.2023 

- 

04.09.2023 

JHB Johannesburg 

Expo Centre, 

Nasrec road, 2013 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

Professional Beauty là hội chợ thương 

mại dành cho các sản phẩm làm đẹp. 

Sự kiện cung cấp một cái nhìn tổng 

quan về các sản phẩm và dịch vụ 

trong các lĩnh vực chăm sóc da, trang 

điểm, trị liệu bằng dầu thơm, sản 

phẩm spa, chăm sóc móng và thiết bị 

phù hợp cho tiệm làm đẹp. Ngoài ra, 

các phương pháp và xu hướng điều trị 

mới cũng được trình bày và các cuộc 

thi trang điểm và làm móng khác 

nhau cũng được tổ chức tại hội chợ. 

   

TE Trade Events (Pty) Ltd. 

2010 Johannesburg, South 

Africa 

Tel: +27 (0)11 7815970 

Fax: +27 (0)11 7816079 

Email: alex@tradeevents.co.za 

Website: www.professional-

beauty.co.za 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế cho 

ngành công 

nghiệp ô tô 

Automechanika 

Johannesburg 

05.09.2023 

- 

07.09.2023 

JHB Johannesburg 

Expo Centre, 

Nasrec road, 2013 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

Automechanika ở Johannesburg là hội 

chợ thương mại quốc tế dành cho 

ngành công nghiệp ô tô, diễn ra hai 

năm một lần ở Nam Phi. Kể từ khi 

được thành lập vào năm 2009, hội 

chợ đã phát triển thành hội chợ 

thương mại hàng đầu cho khu vực cận 

Sahara. Triển lãm cung cấp một loạt 

các sản phẩm, công nghệ và sáng kiến 

độc đáo trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, 

thiết bị rửa xe, nhà xưởng và trạm 

dịch vụ, sản phẩm CNTT, phụ kiện và 

   

Messe Frankfurt GmbH 

Ludwig-Erhard-Anlage 1 

60327 Frankfurt, Germany 

Tel: +49 (0)69 75750 

Fax: +49 (0)69 75756433 

Email: 

info@messefrankfurt.com 

Website: 

www.messefrankfurt.com 
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điều chỉnh ô tô. Sự kiện cũng mở 

rộng đến các lĩnh vực an toàn phương 

tiện, hệ thống hỗ trợ, ánh sáng và sửa 

chữa tai nạn.  Ý tưởng về Thành phố 

rửa xe được giới thiệu thông qua cơ 

sở rửa xe hoàn chỉnh, các đường rửa 

và cơ sở giàn xe lăn được trưng bày ở 

khu vực bên ngoài. Automechanika ở 

Johannesburg mở ra cánh cửa cho các 

công ty quốc tế đến thị trường châu 

Phi và cho họ cơ hội giới thiệu bản 

thân và sản phẩm của mình tới những 

đối tượng quan tâm. Các sự kiện 

chuyên nghiệp bao gồm hoạt động 

thuyết trình đầy thú vị và các buổi 

trình diễn sản phẩm đã đưa hội chợ 

trở thành một nền tảng thông tin và 

truyền thông để chia sẻ kiến thức và 

kết nối mạng trong ngành. 

Hội chợ đồ 

chơi, quà tặng 

và trang trí 

Sarcda 

Johannesburg 

Dự kiến 

tháng 2 

2023 

Gallagher 

Convention 

Centre, 

19 Richard Drive, 

Midrand, Gauteng, 

1685 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

Sarcda ở Johannesburg là hội chợ 

thương mại đồ chơi, quà tặng và đồ 

trang trí. Nhiều nhà triển lãm tại hội 

chợ giới thiệu các sản phẩm mới của 

họ và các xu hướng mới nhất trong 

lĩnh vực trò chơi, đồ chơi, mô hình, 

đường sắt mô hình, quà tặng và nhiều 

lựa chọn đồ trang trí. Khách tham gia 

có thể tìm thấy những mặt hàng giúp 

họ đảm bảo lợi thế cạnh tranh và tăng 

doanh số bán hàng thông qua hội chợ. 

Ngoài ra, hội chợ còn là cơ hội tuyệt 

vời để kết nối và tiếp cận với các nhà 

cung cấp mới. Khách tham quan triển 

lãm có thể xem các sản phẩm mới 

nhất và sáng tạo nhất, đồng thời có cơ 

hội tạo mối quan hệ kinh doanh mới. 

   

Sarcda Trade Exhibitions 

60 Fanny Avenue / Norwood 

Johannesburg, South Africa 

Tel: +27 (0)11 7286668 

Fax: +27 (0)11 7285988 

Email: 

information@sarcda.co.za 

Website: www.sarcda.co.za 

Hội nghị và AFSA Dự kiến CTICC Cape Hội nghị và Triển lãm Nhôm Quốc tế    Aluminium Federation of South 
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Triển lãm 

Nhôm Quốc tế 

International 

Aluminium 

Conference and 

Exhibition Cape 

Town 

tháng 4 

2023 

Town International 

Convention 

Center, 

Convention 

Square, 1 Lower 

Long Street, 8001 

Cape Town, 

Western Cape, 

South Africa 

AFSA dự kiến diễn ra tại Trung tâm 

Hội nghị Quốc tế Cape Town 

(CTICC) là một hội nghị và triển lãm 

liên quan đến sử dụng nhôm trong các 

lĩnh vực công nghiệp khác nhau. 

Triển lãm tập trung vào sản xuất kim 

loại nhôm, cả sơ cấp và thứ cấp, bán 

thành phẩm bao gồm các sản phẩm ép 

đùn và cán, công nghiệp xây dựng và 

xây dựng, chế tạo, kỹ thuật xây dựng 

nói chung bao gồm hàn và liên kết 

cũng như hoàn thiện bề mặt. IACE 

cung cấp các cơ hội kết nối và giáo 

dục nhằm giới thiệu năng lực và khả 

năng của ngành công nghiệp nhôm 

Nam Phi với tư cách là nhà cung cấp 

nhôm trên quy mô toàn cầu, đồng thời 

thúc đẩy ngành công nghiệp nhôm trở 

thành ngành mũi nhọn cam kết bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững. 

Africa 

Corporate Park, 4 – 6 Skeen 

Boulevard, Bedfordview 

Germiston, South Africa 

Email: conference@afsa.org.za 

Website: www.afsa.org.za 

Triển lãm 

quốc tế về 

thực phẩm, đồ 

uống, mỹ 

phẩm, vệ sinh 

gia đình và cá 

nhân 

Organic & Natural 

Products Expo 

Africa Sandton 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

The Deck 

Wanderers, 

37 Corlett Dr, 

Illovo, 2196 

Sandton, Gauteng, 

South Africa 

Triển lãm Sản phẩm Hữu cơ & Tự 

nhiên Châu Phi là triển lãm đầu tiên 

trong lĩnh vực này ở Châu Phi với 

mục đích trở thành sự kiện quan trọng 

bắt buộc của lục địa. Hội chợ bao 

gồm một số danh mục sản phẩm trong 

lĩnh vực sản phẩm hữu cơ và tự 

nhiên: từ thực phẩm và đồ uống, 

thành phần & nguyên liệu thô, thực 

phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm bổ 

sung và dinh dưỡng đến mỹ phẩm và 

sản phẩm vệ sinh, sản phẩm chăm sóc 

sắc đẹp và cá nhân, sản phẩm gia 

dụng và làm vườn hữu cơ. Một loạt 

các hoạt động đã được lên kế hoạch 

bên cạnh các cuộc triển lãm bao gồm 

trình diễn, tư vấn trao đổi, hội thảo và 

   

SATP - South African Trade 

Promotion (Pty) Ltd. 

36 Northumberland Ave, 

Craighall Park 

Johannesburg, South Africa 

Email: info@ngexhibitions.com 

Website: 

www.ngexhibitions.com 
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các thoạt động chuyên biệt. 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

công nghệ y 

tế, thiết bị 

bệnh viện và 

dược phẩm 

Africa Health 

Johannesburg 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

Gallagher 

Convention 

Centre, 

19 Richard Drive, 

Midrand, Gauteng, 

1685 

Johannesburg, 

Gauteng, South 

Africa 

Africa Health diễn ra tại 

Johannesburg là hội chợ y tế quốc tế 

lớn nhất của lục địa. Đây là nơi gặp 

gỡ của tất cả những người chơi lớn 

của ngành y tế và dược phẩm. Trọng 

tâm là công nghệ y tế, phục hồi chức 

năng, vệ sinh và dược phẩm. Với 

những khách tham gia đang tìm kiếm 

đối tác, đại lý hoặc nhà phân phối thì 

đây là sự kiện dành cho họ vì chỉ 

những đối tượng thương mại, chẳng 

hạn như những người ra quyết định từ 

bệnh viện, dịch vụ y tế nhà nước và 

nền kinh tế mới được chấp nhận. 

Khách tham gia cũng sẽ tìm thấy 

những ứng dụng và sản phẩm công 

nghệ y học và dược phẩm tân tiến 

cũng như các hoạt động hội nghị hội 

thảo. Informa, một trong những nhà tổ 

chức hội chợ thương mại lớn nhất thế 

giới trong lĩnh vực Khoa học đời sống 

sẽ đồng hành cùng sự kiện. 

   

Informa Middle East 

21st Floor, Dubai World Trade 

Centre 

Dubai, UAE 

Email: info@tradex-

services.com 

Website: 

www.informalifesciences.com 

Triển lãm 

thông tin và 

truyền thông 

AfricaCom Cape 

Town 

Dự kiến 

tháng 11 

2023 

CTICC Cape 

Town International 

Convention 

Center, 

Convention 

Square, 1 Lower 

Long Street, 8001 

Cape Town, 

Western Cape, 

South Africa 

AfricaCom là sự kiện hàng đầu trong 

chuỗi sự kiện quốc tes Com World 

Series và là sự kiện liên châu Phi đầu 

tiên trong lĩnh vực truyền thông. 

Chương trình cung cấp các hội nghị 

và hội thảo cấp cao. AfricaCom là nơi 

tốt nhất để khách hàng duy trì các mối 

liên hệ sẵn có và tạo dựng các mối 

liên hệ mới. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 
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Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông 

tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

NHẬT BẢN (JAPAN) 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

trang sức 

IJT - 

International 

Jewellery Tokyo 

Tokyo 

11.01.2023 

- 

14.01.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

IJT - International Jewellery Tokyo là 

một trong những triển lãm thương mại 

quan trọng nhất về trang sức tại Nhật 

Bản. Hàng năm, sự kiện nhận được sự 

tham gia của nhiều đại diện từ các nhà 

bán lẻ, từ cửa hàng bách hóa và thợ 

kim hoàn, những người muốn có cái 

nhìn tổng quan toàn diện về sản phẩm 

trên thị trường. Đặc biệt đối với các 

chuyên gia quốc tế đến từ châu Á, hội 

chợ là một nền tảng truyền thông quan 

trọng. Đối với du khách, đây là cơ hội 

tuyệt vời để chia sẻ với đồng nghiệp và 

tạo mối quan hệ kinh doanh mới. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Triển lãm ô tô 
Tokyo Auto 

Salon Chiba 

13.01.2023 

- 

15.01.2023 

Makuhari 

Messe, 

2-1, Nakase, 

Mihama-ku, 

2610023 Chiba, 

Chiba, Nhật Bản 

Tokyo Auto Salon là triển lãm ô tô lớn 

nhất thế giới. Không chỉ có những 

chiếc xe được làm riêng theo yêu cầu 

của khách hàng mà còn có cả chương 

trình giải trí quy tụ những nghệ sĩ hàng 

đầu hay buổi nói chuyện với những 

người nổi tiếng. Tại hội chợ này, bạn 

sẽ tìm thấy mọi thứ liên quan đến thế 

giới ô tô: những sáng tạo mới nhất, các 

cửa hàng tùy chỉnh xe sau mua, v.v. 

Triển lãm là một trong những nền tảng 

cung cấp thông tin tốt nhất về sản xuất 

ô tô. 

   

NAPAC Nippon Auto Parts 

Aftermarket Committee 

11F-5 8-1-14 Nishi-Gotanda, 

Shinagawa-ku 

Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 54376881 

Fax: +81 (0)3 54376882 

Email: napac@napac.jp 

Website: www.napac.jp 

Hội chợ thương Triển lãm Công 25.01.2023 Tokyo Big Hội chợ triển lãm công nghệ nhẹ cho ô    RX Japan 
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mại dành cho 

các bộ phận nhẹ 

dành cho ô tô 

nghệ Nhẹ Ô tô 

Tokyo 

- 

27.01.2023 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

tô ở Tokyo là hội chợ thương mại dành 

cho các bộ phận nhẹ dành cho ô tô. 

Các nhà triển lãm trưng bày các sản 

phẩm sáng tạo cho phép chế tạo các 

phương tiện nhẹ hướng tới việc tiết 

kiệm nhiên liệu mà không ảnh hưởng 

đến an toàn chung. Hội chợ thường 

niên quy tụ các chuyên gia mới trong 

ngành công nghiệp ô tô và là nền tảng 

quan trọng để họ giới thiệu các sản 

phẩm và công nghệ của mình. 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ thương 

mại xe điện và 

xe hybrid 

EV Japan Tokyo 

25.01.2023 

- 

27.01.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

EV Japan ở Tokyo là hội chợ thương 

mại dành cho xe điện và xe hybrid. 

Khách truy cập có thể tìm thấy những 

công nghệ mới nhất và sáng tạo nhất 

cho lĩnh vực ngày càng quan trọng 

này. Hội chợ này là nền tảng truyền 

thông và thông tin quan trọng nhằm 

mang đến cho các công ty triển lãm cơ 

hội trình bày trước khán giả là các 

chuyên gia  trong ngành. Khách tham 

gia có thể tìm thấy thông tin chuyên 

sâu và toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và dịch vụ 

mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ thương 

mại các giải 

pháp kinh 

doanh nước 

InterAqua Tokyo 

01.02.2023 

- 

03.02.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

InterAqua là triển lãm và hội nghị 

quốc tế về các giải pháp kinh doanh 

nước diễn ra hàng năm tại Trung tâm 

Triển lãm Quốc tế ở Tokyo. Sự kiện 

mang đến cơ hội gặp gỡ những người 

ra quyết định trong ngành từ các công 

ty hàng đầu trên toàn cầu cũng như nêu 

bật những cải tiến và sản phẩm mới 

bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh 

nước. Điều này bao gồm các vật liệu, 

thiết bị nhà máy, hợp đồng, tư vấn, sản 

xuất, nhà cung cấp và dịch vụ quản lý, 

   

ICS Convention Design, Inc. 

Jinbocho Bldg., 3-24, Kanda-

Nishikicho, Chiyoda-ku 

101-8449 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 32193567 

Fax: +81 (0)3 32193628 

Email: nanotech@ics-inc.co.jp 

Website: ics-inc.co.jp 
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v.v. InterAqua được tổ chức đồng thời 

với các hội chợ thương mại nano tech 

(công nghệ nano), Nano Bio Expo 

(công nghệ sinh học nano), vật liệu 

chức năng nano & neo (vật liệu chức 

năng), ASTEC (công nghệ bề mặt) và 

METEC (hoàn thiện bề mặt). 

Hội chợ thương 

mại vật liệu tân 

chức năng 

Neo functional 

material Tokyo 

01.02.2023 

- 

03.02.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Hội chợ thương mại vật liệu tân chức 

năng là triển lãm tích hợp dành cho các 

sản phẩm và vật liệu chức năng cao 

cũng như công nghệ giá trị cao sử 

dụng màng, tấm, lá kim loại, tấm kim 

loại, giấy, vải không dệt và vải làm vật 

liệu cơ bản. Sự kiện mang đến sự kết 

hợp giữa các vật liệu và công nghệ 

được ứng dụng trong sản xuất từ môi 

trường đến lĩnh vực điện tử, ví dụ như 

tấm pin mặt trời, thiết bị điện tử hữu 

cơ hoặc màn hình phẳng. Vật liệu tân 

chức năng hữu ích cho cả khách tham 

quan và nhà triển lãm vì sự kiện này 

mang đến cơ hội khám phá sự hợp tác 

mới của các ngành công nghiệp khác 

nhau cũng như giúp họ khai thác mô 

hình kinh doanh mới, tìm đối tác dự 

án, đồng thời khơi dậy trí tò mò và 

khuyến khích sức mạnh sáng tạo của 

con người. 

   

ICS Convention Design, Inc. 

Jinbocho Bldg., 3-24, Kanda-

Nishikicho, Chiyoda-ku 

101-8449 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 32193567 

Fax: +81 (0)3 32193628 

Email: nanotech@ics-inc.co.jp 

Website: ics-inc.co.jp 

Hội chợ thương 

mại công nghệ 

nano 

Nano Tech 

Tokyo 

01.02.2023 

- 

03.02.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Nano Tech Tokyo là một triển lãm và 

hội nghị công nghệ nano quốc tế diễn 

ra hàng năm tại Trung tâm Triển lãm 

Quốc tế ở Tokyo. Sự kiện nêu bật 

những tiến bộ tiên tiến trong công 

nghệ nano và các sản phẩm liên quan 

trên thị trường toàn cầu. Triển lãm 

cũng thúc đẩy những đổi mới trong 

công nghệ xanh và trưng bày sản xuất 

   

ICS Convention Design, Inc. 

Jinbocho Bldg., 3-24, Kanda-

Nishikicho, Chiyoda-ku 

101-8449 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 32193567 

Fax: +81 (0)3 32193628 

Email: nanotech@ics-inc.co.jp 

Website: ics-inc.co.jp 
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tiên tiến nhằm góp phần giảm tác động 

tới môi trường và cho phép sử dụng 

các nguồn năng lượng tái tạo. Lễ trao 

giải công nghệ nano cũng được tổ chức 

trong sự kiện. 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

các sản phẩm 

làm đẹp và 

chăm sóc sức 

khỏe 

Beautyworld 

Japan Fukuoka 

Fukuoka 

06.02.2023 

- 

08.02.2023 

Trung tâm Hội 

nghị Fukuoka, 

2-1 Sekijomachi, 

Fukuoka, 

Fukuoka, Nhật 

Bản 

Beautyworld Japan Fukuoka là hội chợ 

làm đẹp lớn nhất ở vùng Kyushu của 

Nhật Bản, đồng thời là hội chợ thương 

mại hấp dẫn và là sự kiện quan trọng 

đối với ngành mỹ phẩm, sức khỏe và 

sắc đẹp. Đây là nền tảng thông tin và 

truyền thông của miền Nam Nhật Bản 

được diễn ra mỗi năm một lần tại 

Fukuoka và mang đến cho các công ty 

triển lãm cơ hội thể hiện mình trước 

những khán giả đẳng cấp nhất. Khách 

tham quan Beautyworld Japan 

Fukuoka có thể khám phá và thử 

nghiệm các xu hướng mới nhất và các 

sản phẩm sáng tạo nhất trong các lĩnh 

vực được đề cập, đồng thời tìm hiểu về 

những phát triển và dịch vụ mới nhất. 

Họ bao gồm chủ tiệm, nhà bán lẻ, nhà 

vật lý trị liệu và những người mới đến. 

Beautyworld Japan Fukuoka kết hợp 

với Beautyworld Japan và 

Beautyworld Japan West là cơ hội 

hoàn hảo để thâm nhập thị trường Nhật 

Bản và xây dựng các mối quan hệ kinh 

doanh mới. Hơn nữa, nó ngày càng là 

cửa ngõ thâm nhập thị trường nước 

ngoài và do đó được khán giả quốc tế 

thường xuyên lui tới. 

   

Mesago Messe Frankfurt Corp. 

Shosankan 7F 1-3-2 Iidabashi, 

Chiyoda-ku 

1020072 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 32628453 

Fax: +81 (0)3 32628442 

Email: 

info@japan.messefrankfurt.com 

Website: www.mesago-

messefrankfurt.com 

Hội chợ quà 

tặng quốc tế 

Tokyo 

International Gift 

Show Tokyo 

15.02.2023 

- 

17.02.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

Tokyo International Gift Show là Hội 

chợ quà tặng quốc tế tại Tokyo. Đây là 

một trong những hội chợ hàng đầu về 

quà tặng và phụ kiện trang trí. Hàng 

   

Business Guide-Sha Inc. 

2-6-2 Kaminarimon, Taito-ku 

111-0034 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 38439854 
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0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

ngàn nhà triển lãm quốc tế sẽ giới 

thiệu các sản phẩm mới của họ tại đây 

theo xu hướng và thời trang mới nhất. 

Các sản phẩm trưng bày đã khơi gợi 

cho khách tham quan những ý tưởng 

thú vị và thể hiện sự sáng tạo, độc đáo 

của người Nhật. 

Fax: +81 (0)3 38439830 

Email: b-guide@giftshow.co.jp 

Website: www.giftshow.co.jp 

Hội chợ thực 

phẩm và đồ 

uống 

Foodex Japan 

Tokyo 

07.03.2023 

- 

10.03.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Foodex là hội chợ thương mại dành 

cho ngành thực phẩm và đồ uống cũng 

như ẩm thực nói chung được tổ chức 

tại Chiba. Đối với các nhà triển lãm 

quốc tế, sự kiện là nơi hoàn hảo để giới 

thiệu những ý tưởng mới và gây ấn 

tượng tới khách tham quan. Khách 

tham gia sẽ tìm thấy nhiều loại thực 

phẩm, đồ uống và thiết bị phục vụ ăn 

uống. Hội chợ mang đến cho những 

người tham dự cơ hội tại đây cơ hội để 

xây dựng quan hệ đối tác với các nhà 

sản xuất và nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn 

cũng như tìm hiểu về các xu hướng 

mới nhất. Nhiều nhà triển lãm quốc tế 

giới thiệu các sản phẩm mới nhất của 

họ và tận dụng cơ hội tại đây để phát 

triển hoạt động kinh doanh mới. 

   

Japan Management Association 

JMA 

3-1-22 Shiba-koen, Minato-ku 

1058522 Tokyo, Japan 

Email: jhbs@convention.jma.or.jp 

Website: www.jma.or.jp 

Triển lãm công 

nghệ sản xuất 

dược phẩm, mỹ 

phẩm và chất 

tẩy rửa 

Interphex Nhật 

Bản Osaka 

08.03.2023 

- 

10.03.2023 

Trung tâm Triển 

lãm Quốc tế 

Intex Osaka, 

1-5-102, Nanko-

kita, Suminoe-

ku, 531-6035 

Osaka, Ōsaka, 

Nhật Bản 

Interphex Nhật Bản Osaka là hội chợ 

thương mại quốc tế về R&D và công 

nghệ sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và 

chất tẩy rửa và là sự kiện lớn nhất 

trong lĩnh vực này ở châu Á. Các 

chuyên gia tới từ các nhà sản xuất 

dược phẩm, mỹ phẩm và chất tẩy rửa 

lớn được mời tới sự kiện để tìm hiểu 

về những máy móc, công nghệ sản 

xuất, thiết bị lao động mới nhất. Sự 

kiện cũng bao gồm một hội nghị kỹ 

thuật với nhiều cuộc hội thảo khác 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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nhau để nâng cao kiến thức về các xu 

hướng mới nhất trong ngành dược 

phẩm. 

Triển lãm và 

hội nghị quốc tế 

hàng đầu thế 

giới về lưới điện 

thông minh 

INT'L Smart 

Grid Expo 

Tokyo 

15.03.2023 

- 

17.03.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

INT'L Smart Grid Expo Tokyo là hội 

chợ thương mại quốc tế về lưới điện 

thông minh. Hàng năm, những cải tiến 

quan trọng nhất, công nghệ và thiết bị 

mới nhất trong ngành đều được giới 

thiệu tại sự kiện. Lưới điện thông minh 

là một cách tiếp cận mới cho mạng 

lưới phân phối năng lượng tự động trải 

rộng trên một khu vực rộng lớn với 

khả năng phản hồi và thích ứng nhanh 

chóng. Mục đích cơ bản là bổ sung cho 

mạng lưới điện quốc gia thông qua các 

khả năng giám sát, phân tích, điều 

khiển và truyền thông nhằm tối đa hóa 

khả năng lưu lượng của hệ thống và 

cũng để giảm mức tiêu thụ điện năng. 

Khách tham gia tận dụng cơ hội để tìm 

đối tác kinh doanh mới và thâm nhập 

thị trường mới. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ thương 

mại về phát 

triển phần mềm 

Software & 

Apps 

Development 

Expo Tokyo 

05.04.2023 

- 

07.04.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Tại Hội chợ Phát triển Phần mềm & 

Ứng dụng ở Tokyo, các nhà triển lãm 

giới thiệu một cách toàn diện các sản 

phẩm để phát triển, vận hành và bảo trì 

phần mềm. Triển lãm này là nền tảng 

truyền thông và thông tin trong ngành 

và mang đến cho các công ty triển lãm 

cơ hội được giới thiệu trước khán giả 

là các chuyên gia. Khách tham gia có 

thể tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ thương 

mại tiếp thị web 

Japan IT Week 

Spring Tokyo 

05.04.2023 

- 

Tokyo Big 

Sight, 

Tuần lễ CNTT Nhật Bản mùa xuân ở 

Tokyo là một trong những triển lãm 
   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-
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và tiếp thị di 

động 

07.04.2023 3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

thương mại lớn nhất dành cho tất cả 

các loại tiếp thị web và di động tại 

Nhật Bản. Triển lãm này là nền tảng 

truyền thông và thông tin trong ngành 

và mang đến cho các công ty triển lãm 

cơ hội được giới thiệu trước khán giả 

là các chuyên gia. Khách tham gia có 

thể tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Triển lãm quốc 

tế với hội nghị 

về rượu vang và 

thực phẩm cho 

người sành ăn, 

đồ ngọt và bánh 

kẹo, khách sạn, 

thiết bị, vật tư 

và dịch vụ thực 

phẩm 

Wine & 

Gourmet Japan 

Tokyo 

12.04.2023 

- 

14.04.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

The Wine & Gourmet Japan là hội chợ 

và hội nghị thương mại quốc tế về 

rượu và thực phẩm cho người sành ăn, 

bánh kẹo và thiết bị, phụ kiện và dịch 

vụ cho khách sạn và nhà hàng. Đây là 

hội chợ thương mại và nền tảng kinh 

doanh duy nhất tại Nhật Bản, chuyên 

về rượu vang và rượu mạnh, đồng thời 

cũng cung cấp thiết bị và phụ kiện cho 

khách sạn và nhà hàng. Hàng trăm 

thương hiệu rượu vang được trưng bày 

và giới thiệu ra thị trường mỗi năm tại 

chương trình độc đáo này. Sự kiện 

cũng bao gồm các món ăn ngon và tinh 

tế dành cho khách hàng sành điệu. 

Wine & Gourmet Japan được tổ chức 

mỗi năm một lần tại Tokyo, thu hút 

khách thương mại từ ngành thực phẩm, 

đồ uống, rượu và rượu mạnh, bao gồm 

các nhà nhập khẩu, nhà bán buôn, nhà 

bán lẻ, khách sạn, nhà hàng và công ty 

cung cấp thực phẩm. Các hoạt động 

nếm thử và thuyết trình sản phẩm, hội 

thảo và bài giảng góp phần tạo nên sự 

thành công cho chương trình. 

   

Koelnmesse Pte. Ltd. 

152 Beach Road 

189721 Singapore, Singapore 

Tel: +65 65006700 

Fax: +65 62962771 

Email: info@koelnmesse.com.sg 

Website: www.koelnmesse.com.sg 

Hội chợ thương Medtec Japan 19.04.2023 Tokyo Big Medtec Japan là sự kiện công nghệ    UBM Canon 
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mại công nghệ 

y tế 

Tokyo - 

21.04.2023 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

quan trọng nhất đối với ngành sản xuất 

thiết bị y tế tại Nhật Bản liên quan đến 

công nghệ sản xuất và tự động hóa, vật 

liệu và gia công phần mềm. Hội chợ 

cung cấp mọi thứ từ vật liệu sinh học 

đến thiết bị điện tử, đến máy công cụ 

tốc độ cao và công nghệ xử lý nhựa. 

Hội nghị tập trung vào việc giáo dục 

và thông báo cho những người tham 

gia về các vấn đề quy định và quy trình 

chính cần thiết cho sự thành công 

chiến lược của bất kỳ doanh nghiệp 

sản xuất thiết bị y tế nào. Medtec 

Japan là một phần của chuỗi hội nghị 

và triển lãm công nghệ thiết bị y tế 

quốc tế do Canon Communications có 

trụ sở tại Hoa Kỳ tổ chức. 

11444 W. Olympic Blvd 

CA 90064 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

đóng gói và giải 

pháp đóng gói 

InnoPack Japan 

Tokyo 

19.04.2023 

- 

21.04.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

InnoPack Japan là hội chợ thương mại 

quốc tế về đóng gói và các giải pháp 

đóng gói cho ngành dược phẩm, dược 

phẩm sinh học, thú y và y tế, diễn ra 

mỗi năm một lần tại Tokyo. Nhật Bản 

là một trong những quốc gia thống trị 

thị trường bao bì toàn cầu và là thị 

trường bao bì lớn nhất khu vực Châu Á 

- Thái Bình Dương. Trong vài năm, 

ngày càng có nhiều quốc gia như 

Trung Quốc và Ấn Độ tiến vào thị 

trường này tạo nên sự cạnh tranh cao. 

Vì vậy, sự sáng tạo và bám sát tiến bộ 

kỹ thuật là cực kỳ quan trọng đối với 

Nhật Bản. InnoPack Japan cung cấp 

một nền tảng tối ưu với mục đích giới 

thiệu tới các nhà triển lãm các giải 

pháp đóng gói toàn cầu và những cải 

tiến và sản phẩm mới nhất của họ. Kết 

hợp với các hội chợ CPhI Nhật Bản, P-

   

UBM plc 

Ludgate House 245 Blackfriars 

Road 

SE19UY London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

communications@ubm.com 

Website: www.ubm.com 
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MEC Nhật Bản, ICSE Nhật Bản, 

BioPh Nhật Bản và LABWorld Nhật 

Bản, InnoPack Japan được coi là hội 

chợ thương mại quan trọng nhất trong 

ngành dược phẩm trong toàn bộ khu 

vực Nhật Bản. 

Triển lãm quốc 

tế về dịch vụ gia 

công phần mềm 

trong ngành 

dược phẩm 

ICSE Japan 

Tokyo 

19.04.2023 

- 

21.04.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

ICSE Japan là triển lãm quốc tế về 

dịch vụ gia công phần mềm trong 

ngành dược phẩm, diễn ra mỗi năm 

một lần tại Tokyo. Hội chợ này diễn ra 

song song với CPhI Japan, P-MEC 

Japan, LABWorld Japan, InnoPack 

Japan và BioPh Japan tạo nên chuỗi sự 

kiện lớn nhất và toàn diện nhất về 

ngành dược phẩm tại Nhật Bản. Là 

một sự kiện mang tính quốc tế, ICSE 

Nhật Bản cung cấp một loạt các dịch 

vụ gia công phần mềm tới khách tham 

gia bao gồm sản xuất theo hợp đồng, 

nghiên cứu theo hợp đồng, đóng gói, 

nghiên cứu lâm sàng, dịch vụ phòng 

thí nghiệm, khám phá thuốc, hậu cần 

và dịch vụ tiếp thị. Kể từ khi việc gia 

công phần mềm ngày càng trở nên 

quan trọng do chi phí gia tăng trong 

các công ty, nhiều người trong số họ 

đang tìm kiếm đối tác kinh doanh phù 

hợp và thị trường mới. Điều này cũng 

áp dụng cho Nhật Bản, nơi có thị 

trường dược phẩm lớn và lâu đời với 

tiêu chuẩn thuốc chất lượng cao nhưng 

đang ngày càng chịu áp lực do việc mở 

rộng thị trường thuốc chung. ICSE 

Nhật Bản mang đến cơ hội cho các 

công ty trong ngành công nghiệp dược 

phẩm và công nghệ sinh học, thông 

báo toàn diện về việc thuê ngoài dịch 

   

UBM plc 

Ludgate House 245 Blackfriars 

Road 

SE19UY London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

communications@ubm.com 

Website: www.ubm.com 
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vụ cho các thị trường khác và các công 

ty khác, đồng thời nhận được hỗ trợ 

trong quá trình triển khai. Do đó, triển 

lãm đóng vai trò là cầu nối giữa người 

mua và người bán trên thị trường dịch 

vụ hợp đồng dược phẩm. 

Hội chợ triển 

lãm các giải 

pháp CNTT cho 

ngành giáo dục 

EDIX Tokyo 

10.05.2023 

- 

12.05.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Triển lãm Giải pháp CNTT Giáo dục 

(EDIX) tại Chiba là một trong những 

hội chợ thương mại lớn nhất về các 

giải pháp CNTT cho ngành giáo dục 

tại Nhật Bản. Khách tham gia sẽ tìm 

thấy các tài liệu liên quan tới giáo dục, 

công nghệ và dịch vụ cho trường học. 

Đây là sự kiện truyền thông và thông 

tin trong ngành nhằm mang đến cho 

các công ty triển lãm cơ hội được giới 

thiệu trước khán giả là các chuyên gia. 

Khách tham gia có thể tìm thấy thông 

tin chuyên sâu và toàn diện tại đây về 

những phát triển, xu hướng, sản phẩm 

và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

các sản phẩm 

làm đẹp và 

chăm sóc sức 

khỏe 

Beautyworld 

Japan Tokyo 

15.05.2023 

- 

17.05.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Beautyworld Japan là hội chợ làm đẹp 

lớn nhất tại Nhật Bản và là hội chợ 

thương mại hấp dẫn cho ngành mỹ 

phẩm, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. 

Đây là nền tảng giao tiếp và thông tin 

diễn ra mỗi năm một lần tại Tokyo 

nhằm mang đến cho các công ty triển 

lãm cơ hội thể hiện mình trước những 

khán giả đẳng cấp nhất. Khách tham 

gia Beautyworld có thể khám phá và 

thử nghiệm các xu hướng mới nhất và 

các sản phẩm sáng tạo nhất trong các 

lĩnh vực được đề cập, đồng thời tìm 

hiểu về những phát triển và dịch vụ 

mới nhất. Họ bao gồm chủ tiệm, người 

   

Mesago Messe Frankfurt Corp. 

Shosankan 7F 1-3-2 Iidabashi, 

Chiyoda-ku 

1020072 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 32628453 

Fax: +81 (0)3 32628442 

Email: 

info@japan.messefrankfurt.com 

Website: www.mesago-

messefrankfurt.com 
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bán lẻ, vật lý trị liệu và những người 

mới đến. Beautyworld là cơ hội hoàn 

hảo để xâm nhập thị trường Nhật Bản 

và xây dựng các mối quan hệ kinh 

doanh mới. Hơn nữa, nó là cửa ngõ 

thâm nhập thị trường nước ngoài và do 

đó được khán giả quốc tế thường 

xuyên lui tới. 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

phụ gia thực 

phẩm và ăn 

uống lành mạnh 

IFIA Japan 

Tokyo 

17.05.2023 

- 

19.05.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

IFIA JAPAN tại Tokyo là một hội chợ 

và hội nghị thương mại quốc tế dành 

cho ngành công nghiệp thực phẩm. Sự 

kiện tạo cơ hội lý tưởng cho tất cả các 

chuyên gia trong ngành mở rộng quan 

hệ kinh doanh và giới thiệu các sản 

phẩm và công nghệ mới nhất cho khán 

giả. IFIA JAPAN mang đến cho du 

khách cơ hội tuyệt vời để được thông 

tin đầy đủ và toàn diện về các xu 

hướng và sản phẩm mới nhất trong 

ngành cũng như thiết lập quan hệ đối 

tác có giá trị. 

   

E. J. Krause & Associates, Inc. 

Mörsenbroicher Weg 191 

40470 Düsseldorf, Germany 

Tel: +49 (0)211 610730 

Fax: +49 (0)211 6107337 

Email: info@ejkgermany.de 

Website: www.ejkgermany.de 

Triển lãm trang 

sức 

IJK International 

Jewellery Kobe 

18.05.2023 

- 

20.05.2023 

Phòng triển lãm 

quốc tế Kobe, 

6-11-1 

Minatojima 

Nakamachi, 

Kobe, Hyōgo, 

Nhật Bản 

IJK ở Kobe là một trong những hội 

chợ thương mại quan trọng nhất về đồ 

trang sức ở miền tây Nhật Bản. Khách 

tham quan có thể chiêm ngưỡng sự đa 

dạng của đồ trang sức và có cơ hội trở 

thành một phần của cộng đồng chung 

bao gồm các nhà bán lẻ, nhà cung cấp 

và chuyên gia trong ngành. Tại triển 

lãm, không chỉ có đồ trang sức để xem 

mà còn có máy thử kim cương, công 

cụ CAD và hệ thống bảo mật tối tân 

dành cho doanh nghiệp. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ triển 

lãm công nghệ 

thực phẩm 

Fooma Japan 

Tokyo 

06.06.2023 

- 

09.06.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

Fooma Japan là triển lãm công nghệ và 

máy móc thực phẩm được tổ chức bởi 

Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc 

thực phẩm Nhật Bản (FOOMA), một 

   

The Japan Food Machinery 

Manufacturers Ass. 

Fooma Bldg. 3-19-20 Shibaura, 

Minato-ku 
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0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ bởi 

các nhà sản xuất thiết bị chế biến thực 

phẩm. Fooma Japan là một trong 

những sự kiện hàng đầu trong lĩnh vực 

này ở châu Á và là một môi trường sôi 

động để chia sẻ thông tin, trao đổi hiểu 

biết về công nghệ, thúc đẩy các khả 

năng kinh doanh mới và chứng kiến 

những phát triển mới nhất trong lĩnh 

vực công nghiệp thực phẩm. 

108-0023 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 54840981 

Fax: +81 (0)3 54840989 

Email: info@foomajapan.jp 

Website: www.fooma.or.jp 

Triển lãm lớn 

nhất Nhật Bản 

về kinh doanh 

sự kiện 

Events & 

Amusement 

Expo TOKYO 

28.06.2023 

- 

30.06.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Triển lãm thương mại lớn nhất Nhật 

Bản về kinh doanh sự kiện, Triển lãm 

Sự kiện và Giải trí TOKYO là nơi tập 

trung tất cả các sản phẩm và dịch vụ 

liên quan đến sự kiện và giải trí, chẳng 

hạn như lều, sân khấu, công viên giải 

trí, thiết bị sân chơi, tiếp thị sự kiện, 

giải pháp an ninh, nghệ sĩ và nghệ sĩ 

giải trí. Sự kiện sẽ giới thiệu một khu 

vực đặc biệt mới "Thế giới giải trí" cho 

phép nhiều nhà triển lãm hơn giới 

thiệu sản phẩm của họ và tạo ra các kết 

nối mới. Do đó, Triển lãm Sự kiện và 

Giải trí TOKYO là một chương trình 

triển lãm không thể bỏ qua để tham gia 

vào thị trường sự kiện hấp dẫn của 

Nhật Bản. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ thương 

mại dược phẩm 

và công nghệ 

sinh học 

PharmaLab 

Tokyo 

05.07.2023 

- 

07.07.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

PharmaLab ở Chiba/Tokyo là một 

trong những triển lãm thương mại lớn 

nhất về công nghệ sinh học ở châu Á. 

Đây là một trong những hội chợ uy tín 

và quan trọng nhất đối với ngành công 

nghệ sinh học ở châu Á. Đây là sự kiện 

truyền thông và thông tin trong ngành 

nhằm mang đến cho các công ty triển 

lãm cơ hội được giới thiệu trước khán 

giả là các chuyên gia. Khách tham gia 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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có thể tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

Triển lãm công 

nghệ sản xuất 

dược phẩm, mỹ 

phẩm và chất 

tẩy rửa 

Interphex Nhật 

Bản Tokyo 

05.07.2023 

- 

07.07.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Interphex Nhật BảnTokyo là hội chợ 

thương mại quốc tế về R&D và công 

nghệ sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và 

chất tẩy rửa và là sự kiện lớn nhất 

trong lĩnh vực này ở châu Á. Các 

chuyên gia tới từ các nhà sản xuất 

dược phẩm, mỹ phẩm và chất tẩy rửa 

lớn được mời tới sự kiện để tìm hiểu 

về những máy móc, công nghệ sản 

xuất, thiết bị lao động mới nhất. Sự 

kiện cũng bao gồm một hội nghị kỹ 

thuật với nhiều cuộc hội thảo khác 

nhau để nâng cao kiến thức về các xu 

hướng mới nhất trong ngành dược 

phẩm. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Triển lãm linh 

kiện và thiết bị 

điện tử và cơ 

điện tử tiên tiến 

TechnoFrontier 

Tokyo 

26.07.2023 

- 

28.07.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

TechnoFrontier tại Nhật Bản kết nối 

tất cả các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu 

và nhà bán buôn của ngành điện. Các 

sản phẩm mới nhất từ thế giới điện tử 

và cơ điện tử được trình bày tại đây. 

Các chuyên gia sẽ có cơ hội để phát 

triển ý tưởng mới và trao đổi ý tưởng 

với các chuyên gia khác. Là trung tâm 

điện tử của châu Á, Nhật Bản là một 

trong những quốc gia hàng đầu trong 

lĩnh vực này, thu hút các công ty hàng 

đầu và người mua từ khắp nơi trên thế 

giới. 

   

Japan Management Association 

JMA 

3-1-22 Shiba-koen, Minato-ku 

1058522 Tokyo, Japan 

Email: jhbs@convention.jma.or.jp 

Website: www.jma.or.jp 

Hội chợ triển 

lãm công trình 

xanh và ngôi 

nhà thân thiện 

với môi trường 

Japan Build 

Osaka 

30.08.2023 

- 

01.09.2023 

Trung tâm Triển 

lãm Quốc tế 

Intex Osaka, 

1-5-102, Nanko-

kita, Suminoe-

Japan Build tại Osaka là một trong 

những hội chợ thương mại lớn nhất về 

công nghệ và sản phẩm dành cho công 

trình xanh và ngôi nhà thân thiện với 

môi trường tại Nhật Bản. Đây là một 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 
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ku, 531-6035 

Osaka, Ōsaka, 

Nhật Bản 

cổng thông tin quan trọng để thâm 

nhập vào thị trường Nhật Bản. Các nhà 

triển lãm trưng bày nhiều loại vật liệu 

xây dựng, công nghệ tiết kiệm năng 

lượng và hệ thống quản lý năng lượng. 

Đối với khách tham gia, đây là cơ hội 

tuyệt vời để chia sẻ với đồng nghiệp và 

tạo mối quan hệ kinh doanh mới. 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội Chợ Trang 

Sức Quốc Tế 

Japan Jewellery 

Fair Tokyo 

30.08.2023 

- 

01.09.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Hội chợ Trang sức Nhật Bản là hội chợ 

thương mại dành cho ngành trang sức 

quốc tế tại Nhật Bản. Sự kiện cung cấp 

một nền tảng tuyệt vời để giới thiệu 

các bộ sưu tập mới, thu hút khách hàng 

tiềm năng và xây dựng các mối quan 

hệ kinh doanh. Khách tham quan có 

thể mong đợi một chương trình thú vị 

với các hoạt động trình diễn thời trang, 

chương trình trò chuyện và nhiều bài 

thuyết trình cụ thể về ngành. Sự kiện 

này mở ra cơ hội thưởng thức  sản 

phẩm và đồng thời tìm hiểu những 

điều mới mẻ về thị trường trang sức 

Nhật Bản. 

   

UBM plc 

Ludgate House 245 Blackfriars 

Road 

SE19UY London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

communications@ubm.com 

Website: www.ubm.com 

Hội chợ thương 

mại và hội nghị 

về năng lượng 

gió 

Wind Expo 

Chiba 

13.09.2023 

- 

15.09.2023 

Makuhari 

Messe, 

2-1, Nakase, 

Mihama-ku, 

2610023 Chiba, 

Chiba, Japan 

Wind Expo ở Tokyo là một hội chợ 

thương mại và hội nghị về năng lượng 

gió. Sự kiện sẽ được tổ chức cùng với 

các hội chợ khác về chủ đề năng lượng 

tại Tuần lễ Năng lượng Thông minh 

Thế giới. Đây là sự kiện truyền thông 

và thông tin trong ngành nhằm mang 

đến cho các công ty triển lãm cơ hội 

được giới thiệu trước khán giả là các 

chuyên gia. Khách tham gia có thể tìm 

thấy thông tin chuyên sâu và toàn diện 

tại đây về những phát triển, xu hướng, 

sản phẩm và dịch vụ mới nhất trong 

các lĩnh vực khác nhau. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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Triển lãm 

thương mại hậu 

cần và xử lý vật 

liệu lớn nhất tại 

Nhật Bản 

Logis-Tech 

Tokyo 

13.09.2023 

- 

16.09.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

"Logis-Tech Tokyo" (LTT) là một 

trong những triển lãm thương mại về 

hậu cần và xử lý vật liệu lớn nhất ở 

châu Á cũng như là triển lãm lớn nhất 

ở Nhật Bản. Sự kiện được tổ chức 2 

năm một lần tại Tokyo kể từ năm 1994 

và nổi tiếng là một trong những triển 

lãm phải tham gia dành cho các 

chuyên gia hậu cần không chỉ ở Nhật 

Bản mà còn trên toàn châu Á. LTT tập 

hợp nhiều công ty xử lý vật liệu, hậu 

cần và các công ty liên quan khác chủ 

yếu bao gồm các thành viên liên kết 

của họ với tư cách là nhà triển lãm. Sự 

kiện cũng chào đón hàng chục ngàn 

chuyên gia hậu cần nổi bật từ sản xuất, 

phân phối, xử lý vật liệu và các ngành 

liên quan khác với tư cách là khách 

tham quan. Các diễn đàn được diễn ra 

đồng thời cũng sẽ cung cấp cho khách 

tham gia những thông tin mới nhất về 

ngành hậu cần và luôn được đón nhận 

nồng nhiệt. 

   

Japan Management Association 

JMA 

3-1-22 Shiba-koen, Minato-ku 

1058522 Tokyo, Japan 

Email: jhbs@convention.jma.or.jp 

Website: www.jma.or.jp 

Hội chợ thương 

mại về kỹ thuật 

nhà máy hóa 

chất và vật liệu 

tiên tiến 

Inchem Tokyo 

20.09.2023 

- 

22.09.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Inchem là triển lãm thương mại lớn 

nhất ở châu Á về hóa học, quy trình và 

kỹ thuật môi trường. Sự kiện bao gồm 

bốn phần trình diễn chuyên môn cao: 

"Triển lãm Kỹ thuật Nhà máy" cho 

ngành công nghiệp chế biến, "Triển 

lãm Sản phẩm Sáng tạo" cho sự phát 

triển của ngành công nghiệp vật liệu 

tiên tiến, "Triển lãm Đổi mới trong 

Quản lý Nước" cho ngành nước và 

nước thải và "Triển lãm sản xuất sinh 

thái" đề cập đến các biện pháp tiết 

kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường 

cho ngành công nghiệp sản xuất. 

   

Japan Management Association 

JMA 

3-1-22 Shiba-koen, Minato-ku 

1058522 Tokyo, Japan 

Email: jhbs@convention.jma.or.jp 

Website: www.jma.or.jp 
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Inchem được đánh giá cao ở cả Nhật 

Bản và nước ngoài, và là sự kiện quan 

trọng nhất đối với ngành hóa chất và 

các lĩnh vực đang chờ xử lý khác. Sự 

kiện cũng giúp thúc đẩy sự trao đổi 

giữa khoa học và thực tiễn. Hội chợ đi 

kèm với nhiều hội thảo và diễn đàn 

khác nhau để giới thiệu các sản phẩm, 

xu hướng và sự phát triển mới nhất 

trong ngành và thảo luận về các ví dụ 

thực tiễn khác nhau. 

Hội chợ nhựa 

quốc tế 

IPF International 

Plastic Fair 

Chiba 

03.10.2023 

- 

07.10.2023 

Makuhari 

Messe, 

2-1, Nakase, 

Mihama-ku, 

2610023 Chiba, 

Chiba, Japan 

IPF - Hội chợ Nhựa Quốc tế - là hội 

chợ thương mại hàng đầu Châu Á về 

nhựa và vật liệu tổng hợp. Các nhà 

triển lãm quốc tế, bao gồm các nhà 

lãnh đạo thế giới trong ngành đem đến 

các buổi trình diễn sản phẩm và máy 

móc sáng tạo. Hơn nữa, khách tham 

gia có thể có được thông tin toàn diện 

về những phát triển, xu hướng, dịch vụ 

và sản phẩm mới nhất từ các khu vực 

và chi nhánh khác nhau. 

   

IPF Ass. 

2-10-18 Ginza, Chuo-ku 

104-0061 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 35421487 

Fax: +81 (0)3 35430619 

Email: sample@ipfjapan.jp 

Website: www.ipfjapan.jp 

Triển lãm & 

Hội nghị về các 

nguyên liệu tốt 

cho sức khỏe 

HI Japan 

Tokyots 

04.10.2023 

- 

06.10.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Triển lãm & Hội nghị về các nguyên 

liệu tốt cho sức khỏe là triển lãm hàng 

đầu về loại hình này ở châu Á và tiếp 

tục tăng trưởng hàng năm cùng với sự 

mở rộng của thị trường thực phẩm tốt 

cho sức khỏe. Khoảng 600 nhà triển 

lãm từ 20 quốc gia gặp gỡ hơn 40.000 

người mua và các chuyên gia trong 

ngành. 

   

UBM Canon 

11444 W. Olympic Blvd 

CA 90064 Los Angeles, USA 

Tel: +1 (3)10 4454200 

Fax: +1 (3)10 4454299 

Email: info@ubm.com 

Website: www.ubmcanon.com 

Hội chợ Quang 

học Quốc tế 
IOFT Tokyo 

10.10.2023 

- 

12.10.2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Tạị IOFT, khách tham gia sẽ được 

chiêm ngưỡng các thiết kế kính mắt 

mới nhất và thời thượng nhất từ khắp 

nơi trên thế giới. Các nhà sản xuất 

quốc tế đem tới các xu hướng, màu sắc 

và kiểu dáng mới nhất. Các nhà thiết 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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Bản kế hàng đầu quốc tế và Nhật Bản sẽ 

giới thiệu các sản phẩm độc đáo về 

mắt kính, kính cận, phụ kiện thời trang 

và kính mắt cao cấp. 

Sự kiện hợp tác 

hàng đầu châu 

Á cho ngành 

công nghệ sinh 

học toàn cầu 

BioJapan 

Yokohama 

11.10.2023 

- 

13.10.2023 

Pacifico 

Yokohama, 

1-1-1,Minato 

Mirai, Nishi-ku, 

220-0012 

Yokohama, 

Kanagawa, Nhật 

Bản 

Với việc kết hợp giữa triển lãm, hội 

thảo và nền tảng hợp tác quy mô lớn, 

sự kiện dự kiến sẽ quy tụ hơn 900 công 

ty đang tìm cách thiết lập quan hệ đối 

tác mới. BioJapan và Regenerative 

Medicine Japan thu hút nhiều tổ chức 

từ Nhật Bản và nước ngoài mỗi năm. 

Những người tham gia BioJapan tập 

trung vào việc R&D, tìm kiếm và cấp 

phép các loại thuốc, trong khi 

Regenerative Medicine Japan là trung 

tâm kết nối các tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực Y học tái tạo. Bên cạnh 

một số lượng lớn các trường đại học, 

tổ chức nghiên cứu và công nghệ sinh 

học, hầu hết mọi cơ sở dược phẩm 

hàng đầu ở Nhật Bản đều tham gia hợp 

tác với BioJapan hàng năm, khiến sự 

kiện này trở thành một địa điểm thuận 

lợi để khám phá mối quan hệ hợp tác 

mới với các tổ chức Nhật Bản. Ngoài 

việc được miễn phí tham quan triển 

lãm, sự kiện còn được tổ chức ở vị trí 

đắc địa chỉ cách sân bay Haneda của 

Tokyo 40 phút. 

   

JBA Japan Bioindustry Ass. 

Grande Bldg. 8F, 2-26-9 

Hatchobori 

1040032 Tokyo, Japan 

Tel: +81 (0)3 55412731 

Fax: +81 (0)3 55412737 

Website: www.jba.or.jp 

Hội chợ làm 

vườn 
Gardex Chiba 

11.10.2023 

- 

13.10.2023 

Makuhari 

Messe, 

2-1, Nakase, 

Mihama-ku, 

2610023 Chiba, 

Chiba, Japan 

Gardex ở Chiba là một hội chợ chuyên 

về lĩnh vực làm vườn đồng thời là hội 

chợ lớn nhất của loại hình này ở Nhật 

Bản. Sự kiện trưng bày các sản phẩm 

và xu hướng mới trong thiết kế sân 

vườn, cây và đá và thiết bị làm vườn, 

đồ đạc và phụ kiện sân vườn. Các chủ 

vườn có cơ hội lên kế hoạch cho mùa 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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làm vườn sắp tới để khám phá những 

điều mới mẻ và tìm kiếm lời khuyên từ 

các chuyên gia làm vườn và cảnh 

quan. Các buổi hội thảo và các khu 

trưng bày vườn mẫu góp phần tạo nên 

thành công cho sự kiện. Sự kiện tạo ra 

môi trường lý tưởng giúp tạo dựng các 

liên hệ mới trong ngành. Các nhà triển 

lãm quốc tế từ khắp nơi trên thế giới 

trưng bày tại gian hàng những phát 

triển, sản phẩm, dịch vụ và công nghệ 

mới nhất. 

Hội chợ thương 

mại tiếp thị web 

và tiếp thị di 

động 

Japan IT Week 

Autumn Chiba 

25.10.2023 

- 

27.10.2023 

Makuhari 

Messe, 

2-1, Nakase, 

Mihama-ku, 

2610023 Chiba, 

Chiba, Japan 

Tuần lễ CNTT Nhật Bản mùa thu ở 

Chiba là một trong những triển lãm 

thương mại lớn nhất dành cho tất cả 

các loại hình tiếp thị web và di động 

tại Nhật Bản. Sự kiện mùa thu sẽ được 

tổ chức tại trung tâm Makuhari Messe. 

Đây là sự kiện truyền thông và thông 

tin trong ngành nhằm mang đến cho 

các công ty triển lãm cơ hội được giới 

thiệu trước khán giả là các chuyên gia. 

Khách tham gia có thể tìm thấy thông 

tin chuyên sâu và toàn diện tại đây về 

những phát triển, xu hướng, sản phẩm 

và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 

Hội chợ quốc tế 

về pin sạc dự 

phòng 

Battery Japan 

Osaka 

15.11.2023 

- 

17.11.2023 

Trung tâm Triển 

lãm Quốc tế 

Intex Osaka, 

1-5-102, Nanko-

kita, Suminoe-

ku, 531-6035 

Osaka, Ōsaka, 

Nhật Bản 

Battery Japan tại Osaka là một trong 

những hội chợ thương mại lớn nhất về 

sản xuất và phát triển pin sạc trên toàn 

thế giới. Du khách sẽ tìm thấy tất cả 

các loại vật liệu, công nghệ sản xuất, 

thiết bị kiểm tra và phân tích và pin. 

Đây là sự kiện truyền thông và thông 

tin trong ngành nhằm mang đến cho 

các công ty triển lãm cơ hội được giới 

thiệu trước khán giả là các chuyên gia. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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Khách tham gia có thể tìm thấy thông 

tin chuyên sâu và toàn diện tại đây về 

những phát triển, xu hướng, sản phẩm 

và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

Hội chợ triển 

lãm công trình 

xanh và ngôi 

nhà thân thiện 

với môi trường 

Japan Build 

Tokyo 

Dự kiến 

tháng 12 

2023 

Tokyo Big 

Sight, 

3-21-1 Ariake 

Kotu-ku, 135-

0063 Tokyo, 

Tokyo, Nhật 

Bản 

Sự ra mắt của JAPAN BUILD tại 

Tokyo Big Sight sẽ là triển lãm thương 

mại xây dựng và nhà ở lớn nhất châu 

Á. Dự kiến, sự kiện này sẽ tập hợp các 

chuyên gia toàn cầu để trao đổi kiến 

thức chuyên môn và trình diễn các sản 

phẩm sáng tạo trong ngành xây dựng 

và nhà ở. Được thành lập bởi RX 

Japan Ltd., JAPAN BUILD sẽ là triển 

lãm thương mại B2B hàng đầu và năng 

động nhất của Nhật Bản, nơi sẽ tổ chức 

7 chương trình chuyên biệt tập trung 

vào Công nghệ tòa nhà thông minh, 

Giải pháp AI/IoT cho gia đình, Vật 

liệu xây dựng, Thiết bị nhà ở, Công 

nghệ đổi mới, Công nghệ xây dựng, 

CNTT cho Bất động sản, và nhiều hơn 

nữa. Hàng ngàn người mua chất lượng 

cao sẽ tham dự JAPAN BUILD, tạo cơ 

hội cho các nhà triển lãm thiết lập các 

kết nối kinh doanh trong tương lai và 

tăng hiệu quả của các nỗ lực bán hàng 

thường xuyên. 

   

RX Japan 

18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-

26-2 Nishishinjuku 

1630570 Tokyo, Japan 

Email: info.jp@rxglobal.com 

Website: www.rxjapan.jp 
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Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ 

Thông tin liên hệ 
Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

NIGERIA 

Triển lãm sản 

phẩm nhựa 

COMPLAST 

Nigeria Lagos 

15.03.2023 

- 

17.03.2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

COMPLAST Nigeria là một Triển lãm 

thương mại cho các sản phẩm nhựa và 

diễn ra ở Lagos. Triển lãm này là một 

nền tảng thông tin và truyền thông 

trong ngành;  mang đến cho các công ty 

triển lãm cơ hội trình bày trước khán 

giả là các chuyên gia. Khách truy cập 

có thể tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

   

Smart Expos & Fairs India Pvt. 

Ltd. 

No. 116 Mount Road 

600032 Chennai, India 

Tel: +91 (0)44 22501987 

Fax: +91 (0)44 22501988 

Email: info@smartexpos.in 

Website: www.smartexpos.in 

Hội chợ quốc tế 

ngành xây dựng 

và vật liệu xây 

dựng 

Buildmacex 

Nigeria Lagos 

21.03.2023 

- 

23.03.2023 

Eko Le 

Meridien, Expo 

Centre, 

Adetokunbo 

Ademola Street, 

234 Lagos, 

Lagos, Nigeria 

The Buildmacex Nigeria tại Lagos là 

hội chợ thương mại quốc tế cho ngành 

xây dựng. Đây là nơi các nhà tiêu dùng 

hiện diện ở đây cùng các nhà triển lãm 

trong nước và quốc tế với các kỹ thuật, 

vật liệu và cải tiến mới nhất trong 

ngành tận dụng cơ hội để phát triển 

hoạt động kinh doanh mới. Triển lãm 

công cộng này là nền tảng thông tin và 

truyền thông trong ngành đồng thời 

mang đến cho các công ty triển lãm cơ 

hội giới thiệu mình với nhiều đối tượng. 

Khách truy cập có thể tìm thấy thông 

tin chuyên sâu và toàn diện về những 

phát triển, xu hướng, dịch vụ và sản 

phẩm mới nhất từ nhiều lĩnh vực khác 

nhau. 

   

Atlantic Exhibition Nigeria Ltd. 

Ibadan Expressway, Magboro 

Lagos, Nigeria 

Email: 

info@atlanticexhibition.com 

Website: 

www.atlanticexhibition.com 

Hội chợ thương Agrofood 28.03.2023 Landmark The agrofood Nigeria là hội chợ thương    fairtrade Messe und 
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mại quốc tế về 

nông nghiệp và 

chăn nuôi, công 

nghệ chế biến và 

đóng gói thực 

phẩm cũng như 

các nhu cầu về 

khách sạn và ăn 

uống 

Nigeria Lagos - 

30.03.2023 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

mại quốc tế về nông nghiệp, thực phẩm 

và công nghệ thực phẩm và sẽ diễn ra 

tại Lagos, Nigeria tại Trung tâm Hội 

nghị Landmark. Nigeria là quốc gia 

đông dân nhất ở Châu Phi với 179 triệu 

dân, đứng thứ 7 trên thế giới. Một thị 

trường tiêu dùng hấp dẫn và tăng 

trưởng nhanh với nguồn tài nguyên 

thiên nhiên dồi dào như dầu mỏ, khí đốt 

và đất nông nghiệp. Nhiều nhà triển 

lãm quốc tế giới thiệu các sản phẩm 

mới nhất của họ và tận dụng cơ hội tại 

đây để phát triển hoạt động kinh doanh 

mới. Là một hội chợ thương mại quốc 

tế trong ngành của mình, nông sản thực 

phẩm ở Lagos Nigeria chỉ mở cửa cho 

khách tham quan thương mại. 

Ausstellungs GmbH & Co. KG 

Kurfürsten Anlage 36 

69115 Heidelberg, Germany 

Tel: +49 (0)6221 45650 

Fax: +49 (0)6221 456525 

Email: info@fairtrade-messe.de 

Website: www.fairtrade-

messe.de 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

nhựa, hóa chất, 

công nghệ in ấn 

và bao bì 

plastprintpack 

Nigeria Lagos 

28.03.2023 

- 

30.03.2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

Printpack Nigeria là một hội chợ 

thương mại quốc tế về nhựa, công nghệ 

in ấn và đóng gói và sẽ diễn ra ở Lagos, 

Nigeria tại Trung tâm Hội nghị 

Landmark. Nigeria là quốc gia đông 

dân nhất ở Châu Phi và xếp hạng với 

179 triệu dân, đứng thứ 7 trên thế giới. 

Một thị trường tiêu dùng hấp dẫn và 

tăng trưởng nhanh với nguồn tài 

nguyên thiên nhiên dồi dào như dầu 

mỏ, khí đốt và đất nông nghiệp. Thị 

trường công nghệ nhựa, in ấn và đóng 

gói của Nigeria thu hút đầu tư công và 

tư nhân lớn. Nhiều nhà triển lãm quốc 

tế giới thiệu các sản phẩm mới nhất của 

họ và tận dụng cơ hội tại đây để phát 

triển hoạt động kinh doanh mới. Là một 

hội chợ thương mại quốc tế của ngành 

công nghiệp in bao bì nhựa, Nigeria ở 

Lagos chỉ mở cửa cho khách tham quan 

   

fairtrade Messe und 

Ausstellungs GmbH & Co. KG 

Kurfürsten Anlage 36 

69115 Heidelberg, Germany 

Tel: +49 (0)6221 45650 

Fax: +49 (0)6221 456525 

Email: info@fairtrade-messe.de 

Website: www.fairtrade-

messe.de 
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thương mại. 

Nền tảng tìm 

nguồn cung ứng 

lớn nhất cho các 

sản phẩm và dịch 

vụ gia cầm và gia 

súc ở Tây Phi 

Nigeria Poultry 

& Livestock 

Expo - NIPOLI 

Expo Ibadan 

16.05.2023 

- 

18.05.2023 

ICC 

International 

Conference 

Centre, 

Second Gate-

Samonda Road, 

Ibadan, Oyo, 

Nigeria 

Với khoảng 150 nhà triển lãm, Triển 

lãm Gia cầm Nigeria - NIPOLI Expo 

tích hợp trưng bày sản phẩm mới, trao 

đổi kỹ thuật và đàm phán thương mại 

với nhau. NIPOLI đóng vai trò là nền 

tảng một cửa lớn nhất Tây Phi với các 

giao dịch tích cực nhất đối với thương 

mại B2B gia cầm và gia súc, trao đổi và 

hợp tác liên quan đến gia cầm và thức 

ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thiết bị, hậu 

cần, tư vấn, phòng thí nghiệm và các 

dịch vụ hỗ trợ. Nó mở ra một cánh cửa 

cho các doanh nghiệp Gia cầm và Chăn 

nuôi của Nigeria và các quốc gia Tây 

Phi khác tiến vào thị trường quốc tế và 

là cuộc gặp gỡ hàng năm của những 

người kinh doanh gia cầm và chăn nuôi 

trên toàn cầu. 

   

CEMS NIGERIA 

Suit 7, Bayegun Office Mall, 

Oshodi 

Ikeja, Nigeria 

Email: info@cems.com.ng 

Website: www.cems.com.ng 

Hội chợ quốc tế 

về nước thải, chất 

lượng nước, dịch 

vụ môi trường, xử 

lý hóa chất và vệ 

sinh môi trường 

 

WEST AFRICA 

WATER EXPO 

Lagos 

11.07.2023 

- 

13.07.2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

Triển lãm thương mại lớn nhất của loại 

hình này ở Nigeria và Tây Phi đã tạo ra 

một con đường để mở rộng biên giới 

của môi trường nước và HVAC ở 

Nigeria với các hội thảo được khai sáng 

và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan 

kỹ thuật khác nhau. Nhờ sự đa dạng của 

các hội thảo của chúng tôi, rất nhiều 

chủ đề giáo dục đã được thảo luận. Nhu 

cầu đáng kể từ các nhà cung cấp quốc 

tế và địa phương đã chỉ ra rằng WAWE 

là điểm gặp gỡ lớn nhất cho các đại lý 

hệ thống nước ở Tây Phi. Khách tham 

quan khám phá các sản phẩm từ các nhà 

cung cấp hệ thống nước chính trong 

nước và quốc tế, những người giới 

thiệu những cải tiến và công nghệ sản 

phẩm mới nhất. Sau này đã xây dựng 

   

Elan Expo 

Ayyildiz Sitesi, A Blok, 30/11 

34148 Istanbul, Turkey 

Tel: +90 (0)212 2731818 

Fax: +90 (0)212 2731819 

Email: info@elanexpo.net 

Website: www.elanexpo.net 
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một mạng lưới tuyệt vời với các chuyên 

gia ngành xây dựng và hệ thống nước 

hàng đầu của Nigeria. Triển lãm nước 

Tây Phi diễn ra tại Trung tâm 

Landmark của Lagos. 

Triển lãm quốc tế 

về sưởi ấm, điều 

hòa không khí, hệ 

thống lắp đặt, xử 

lý nước và cách 

nhiệt 

 

Mega Clima 

Nigeria Lagos 

11.07.2023 

- 

13.07.2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

The Mega Clima Nigeria là hội chợ 

triển lãm ngành đầu tiên ở Iraq, bao 

gồm các lĩnh vực sưởi ấm, làm lạnh, 

điều hòa không khí, hệ thống lắp đặt, 

lọc nước và cách ly. Triển lãm là nơi 

gặp gỡ lý tưởng của các chuyên gia từ 

Iraq, Trung Đông, Châu Á, Châu Âu và 

Châu Mỹ để xây dựng mạng lưới và 

nhận thông tin chi tiết và toàn diện về 

các xu hướng và sản phẩm mới nhất 

trong ngành. Mega Clima Nigeria là 

nền tảng thông tin và liên lạc trong 

ngành và tập hợp những người chơi 

chính của Iraq mới dưới một mái nhà. 

   

Elan Expo 

Ayyildiz Sitesi, A Blok, 30/11 

34148 Istanbul, Turkey 

Tel: +90 (0)212 2731818 

Fax: +90 (0)212 2731819 

Email: info@elanexpo.net 

Website: www.elanexpo.net 

Hội chợ thực 

phẩm và đồ uống 

Tây Phi 

Food & 

Beverage West 

Africa Lagos 

Dự kiến 

tháng 6 năm 

2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

Food & Beverage West Africa diễn ra 

hàng năm ở Lagos. Triển lãm sẽ tổ chức 

hơn 120 công ty thực phẩm và đồ uống 

trong nước và quốc tế giới thiệu sản 

phẩm của họ cho hơn 4.000 người tham 

dự bao gồm các nhà nhập khẩu, nhà 

phân phối, nhà bán lẻ, nhà sản xuất và 

những người hoạt động trong ngành 

khách sạn và các ngành khác. Thị 

trường thực phẩm và đồ uống có tầm 

quan trọng hàng đầu vì dân số Nigeria 

đang tăng nhanh – từ ước tính 198 triệu 

người hiện nay lên hơn 260 triệu người 

vào năm 2030. Số lượng siêu thị và đại 

siêu thị đang gia tăng trên khắp Nigeria 

khi khách hàng và người tiêu dùng 

chuyển sang các nhà bán lẻ tạp hóa hiện 

đại để thuận tiện hơn và chất lượng 

   

BtoB Events Ltd. 

Coventry University 

Technology Park Puma Way 

CV12TT Coventry, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: info@fab-

westafrica.com 

Website: www.btob-events.com 
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trong trải nghiệm mua sắm của họ. 

Thực phẩm & Đồ uống (FAB) Tây Phi 

là triển lãm thực phẩm và đồ uống hàng 

đầu cho khu vực Tây Phi. 

Hội chợ thời trang 

quốc tế 

Lagos Fashion 

Fair Lagos 

Dự kiến 

tháng 9 năm 

2023 

Eko Le 

Meridien, Expo 

Centre, 

Adetokunbo 

Ademola Street, 

234 Lagos, 

Lagos, Nigeria 

The Lagos Fashion là hội chợ thời trang 

quốc tế để cả công chúng và du khách 

có cơ hội tiếp cận. Tại hội chợ, nhiều 

nhãn hiệu được giới thiệu và giới thiệu 

'các xu hướng, kiểu dáng và màu sắc 

mới nhất của mùa tới. Tại buổi trình 

diễn này, các bộ sưu tập được giới thiệu 

tới đông đảo khán giả trong một bầu 

không khí dễ chịu. Thời trang Lagos là 

nền tảng thông tin và truyền thông 

trong ngành và mang đến cho các công 

ty triển lãm cơ hội giới thiệu mình với 

nhiều đối tượng. Khách truy cập có thể 

tìm thấy thông tin chuyên sâu và toàn 

diện về các xu hướng mới nhất từ 

ngành thời trang. 

   

Meridyen International Fair 

Organization Ltd. 

Halil Rıfat Paşa Mahallesi, 

Abdullah Eraslan caddesi, 

Güler 1 Sokağı No:51 

34149 Istanbul, Turkey 

Tel: +90 (0)212 2105050 

Fax: +90 (0)212 2101733 

Email: info@meridyenfair.com 

Website: 

www.meridyenfair.com 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

công nghệ y tế, 

thiết bị bệnh viện, 

phòng thí nghiệm, 

chẩn đoán và 

dược phẩm 

Medic West 

Africa Lagos 

Dự kiến 

tháng 9 năm 

2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

Medic West Africa tại Lagos là nền 

tảng kinh doanh lớn nhất về y học, 

chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm, 

chẩn đoán và dược phẩm. Nếu bạn với 

tư cách là nhà triển lãm đang tìm kiếm 

đối tác, đại lý hoặc nhà phân phối cho 

Nigeria, thì bạn đang ở đúng nơi. Tại 

đây, bạn cũng sẽ gặp gỡ những người ra 

quyết định của bệnh viện và dịch vụ y 

tế nhà nước. Như tại tất cả các hội chợ 

sức khỏe Triển lãm Informa 

Lifecscience, sự kiện này sẽ được hoàn 

thành bằng một chương trình hội nghị 

định hướng thị trường. Ở Châu Phi, 

Triển lãm Khoa học Đời sống Informa 

cũng cung cấp Medic East ở Kenia-

Nairobi và Châu Phi Sức khỏe ở 

   

TRADEX-Services GmbH – 

Informa Middle East LTD. 

Am Schlichtfeld 2 

82541 Münsing, Germany 

Tel: +49 (0)8177 998220 

Fax: +49 (0)8177 9982210 

Email: tradex@tradex-

services.com 

Website: www.tradex-

services.com 
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Johannesburg. Bằng cách này, toàn bộ 

lục địa có thể đạt được. Để đến khu hội 

chợ, bạn thậm chí không cần phải rời 

khỏi khách sạn EKO. 

Hội chợ thương 

mại ngành năng 

lượng 

Nigeria Energy 

Lagos 

Dự kiến 

tháng 9 năm 

2023 

Landmark 

Centre, 

Plot 2 & 3, 

Water 

Corporation 

Road, Lagos, 

Lagos, Nigeria 

Nigeria Energy mang đến cho các công 

ty trong ngành năng lượng một cơ hội 

duy nhất để giới thiệu các sản phẩm và 

dịch vụ của họ cũng như tìm kiếm các 

nhà đầu tư. Các chủ đề chính của triển 

lãm là sản xuất, truyền tải và phân phối 

điện, tự động hóa và điều khiển, nghiên 

cứu và công nghệ và hiệu quả năng 

lượng. Hội chợ là một cơ hội tuyệt vời 

để giới thiệu mình trên thị trường năng 

lượng của Châu Phi và thiết lập các mối 

quan hệ kinh doanh mới. 

   

Informa Exhibitions Head 

Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 

 

 

 

Tên hội 

chợ (tiếng 

Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông 

tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

FRANCE (PHÁP)                                
Điểm kết 

nối quốc tế 

dành cho 

các doanh 

nghiệp bảo 

tàng 

Museum 

Connections Paris 

17.01.2023 

- 

18.01.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

Museum Connections Paris là một sự 

kiện thương mại quốc tế với 313 nhà 

triển lãm và hơn 3.000 khách tham 

quan nhằm nâng cao hoạt động ngành 

dự trên sự thay đổi của nền kinh tế. Các 

sản phẩm và giải pháp bảo tàng mới 

được giới thiệu cho khách tham quan 

một mặt bao gồm các thiết bị kỹ thuật 

   

Europexpo 

44 Avenue George V 

75008 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 49521439 

Fax: +33 (0)1 49521448 

Email: sophie.lemoing@europ-

expo.com 

Website: europ-expo.com 



 
 

107 

 

chẳng hạn như hướng dẫn bằng âm 

thanh, hệ thống phần mềm mới, hệ 

thống thanh toán hoặc các tùy chọn tài 

chính, mặt khác cũng có các sản phẩm 

mang tính chất văn hóa, chẳng hạn như 

quà lưu niệm, văn phòng phẩm, thời 

trang, v.v. .Triển lãm bao gồm tổng 

cộng 15 hội nghị quốc tế với các diễn 

giả tới từ các viện bảo tàng nổi tiếng 

trên toàn thế giới. Đây là sự kiện thiết 

yếy đối với các nhà triển lãm, đặc biệt 

là các công ty mới thành lập, những 

người muốn có chỗ đứng trong thị 

trường văn hóa, cũng như đối với 

những khách tham quan chuyên nghiệp 

quan tâm đến các xu hướng mới nhất 

của ngành. Bạn có thể dễ dàng đến khu 

triển lãm Paris Expo Porte de 

Versailles bằng ô tô cũng như phương 

tiện giao thông công cộng. 

Hội Chợ 

Rượu Pháp 

Salon des Vins des 

Vignerons 

Indépendants 

Rennes 

20.01.2023 

- 

22.01.2023 

Parc des 

Expositions, 

La Haie Gautrais, 

F-35172 Rennes, 

Ille-et-Vilaine, 

Brittany, France 

Salon des Vins des Vignerons 

Indépendants là cơ hội tuyệt vời cho 

khách tham quan dạo qua các quận của 

nước Pháp để tham gia vào một hành 

trình giúp đánh thức mọi giác quan. 

Điểm đặc biệt nhất của cuộc triển lãm 

này nằm ở sự đa dạng của các loại rượu 

vang và rượu mạnh fränzösischen tới từ 

các nhà sản xuất rượu độc lập. 

   

Vignerons Indépendants de 

France 

4, Place Félix Eboué 

75583 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 53020510 

Fax: +33 (0)1 53020511 

Email: info@vigneron-

independant.com 

Website: www.vigneron-

independant.com 

Triển lãm 

quốc tế về 

Trang sức, 

Đồng hồ và 

Công 

nghiệp Kỹ 

thuật & 

Bijorhca Paris 

20.01.2023 

- 

23.01.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

Bijorhca diễn ra hai lần một năm tại 

Paris là một hội chợ thương mại quốc 

tế hoàn toàn dành riêng cho chủ đề đồ 

trang sức, đồng hồ, vàng và các mặt 

hàng quà tặng. Khách tham quan trong 

lĩnh vực thời trang, trang sức cao cấp, 

bánh kẹo, cửa hàng quà tặng, cửa hàng 

   

Reed Expositions France 

52-54 quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 

Email: info@reedexpo.fr 

Website: www.reedexpo.fr 
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Thời trang bách hóa và văn phòng mua hàng sẽ 

gặp gỡ rất nhiều nhà thiết kế trang sức 

và trang sức thời trang từ khắp nơi trên 

thế giới tại Paris Expo Porte de 

Versailles. Hơn 500 nhà triển lãm 

mang đến cho du khách một bầu không 

khí độc đáo và thân thiện tại thủ đô 

nước Pháp. Các nhà triển lãm và khách 

tham quan quốc tế cũng mang đến cơ 

hội khám phá các xu hướng đổi mới 

của tương lai và lấy cảm hứng từ Paris 

- thành phố thời trang. Đây là sự kiện 

truyền thông và thông tin trong ngành 

nhằm mang đến cho các công ty triển 

lãm cơ hội được giới thiệu trước khán 

giả là các chuyên gia. Khách tham gia 

có thể tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát triển, 

xu hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. Có 

thể dễ dàng đến trung tâm triển lãm 

bằng ô tô, cũng như bằng xe buýt, xe 

điện và tàu điện ngầm. 

Hội chợ bao 

bì mỹ phẩm 
PCD Paris 

25.01.2023 

- 

26.01.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

PCD ở Paris là một hội chợ thương mại 

về đóng gói các sản phẩm mỹ phẩm. 

Nhiều người tham gia đại diện cho các 

thương hiệu quốc tế hàng đầu và các 

nhà cung cấp dịch vụ đóng gói của họ. 

Các nhà triển lãm đem đến các xu 

hướng mới nhất trong hệ thống đóng 

gói và phân phối. Các chủ đề hội nghị 

bao gồm đổi mới và phát triển bền 

vững. 

   

Oriex 

25, rue André Joineau 

93310 Le Pré-Saint-Gervais, 

France 

Tel: +33 (0)1 48918989 

Fax: +33 (0)1 48434994 

Email: congress@oriex.fr 

Website: www.oriex.fr 

Triển lãm 

nghệ thuật 

đương đại 

quốc tế 

Art3f Paris 

27.01.2023 

- 

29.01.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

Art3f ở Paris là một hội chợ nghệ thuật 

đương đại. Các chủ phòng trưng bày 

quốc tế nổi tiếng và các nghệ sĩ trên 

khắp châu Âu cũng như các nhà triển 

   

Art3f 

40 rue Jean Monnet 

F-68068 Mulhouse, France 

Tel: +33 (0)3 89590240 
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75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

lãm khu vực gặp nhau tại Paris để giới 

thiệu các tác phẩm mới nhất của họ. 

Các buổi trình diễn trực tiếp cũng sẽ 

được diễn ra trong sự kiện. Vào ngày 

cuối cùng của hội chợ, ngay trước khi 

kết thúc sự kiện, một số tác phẩm được 

chọn sẽ được đem bán đấu giá nhằm 

gây quỹ cho hiệp hội nghệ sĩ địa 

phương. 

Email: contact@art3f.com 

Website: www.art3f.com 

Hội Chợ 

Rượu Vang 

Pháp 

Salon des Vins des 

Vignerons 

Indépendants 

Bordeaux 

10.03.2023 

- 

12.03.2023 

Parc des 

Expositions, 

Rue Jean 

Samazeuilh, F-

33030 Bordeaux, 

Gironde, 

Aquitaine, France 

Salon des Vins des Vignerons 

Indépendants ở Parc des Expositions 

Bordeaux là cơ hội tuyệt vời cho khách 

tham quan dạo qua các quận của nước 

Pháp để tham gia vào một hành trình 

giúp đánh thức mọi giác quan. Điểm 

đặc biệt nhất của cuộc triển lãm này 

nằm ở sự đa dạng của các loại rượu 

vang và rượu mạnh fränzösischen tới từ 

các nhà sản xuất rượu độc lập. 

   

Vignerons Indépendants de 

France 

4, Place Félix Eboué 

75583 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 53020510 

Fax: +33 (0)1 53020511 

Email: info@vigneron-

independant.com 

Website: www.vigneron-

independant.com 

Triển lãm 

về nhượng 

quyền 

Franchise Expo 

Paris 

19.03.2023 

- 

22.03.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

Franchise Expo Paris được công nhận 

là một trong những triển lãm nhượng 

quyền đa dạng và hàng đầu thế giới. 

Đây là sự kiện quốc tế kết nối các nhà 

đầu tư với các nhà nhượng quyền nổi 

tiếng đang tìm cách mở rộng doanh 

nghiệp của họ ra toàn thế giới.  Cộng 

đồng nhượng quyền thương mại quốc 

tế bao gồm chuyên gia tư vấn, luật sư, 

chủ ngân hàng, hiệp hội nhượng quyền 

thương mại, nhà phát triển bất động sản 

bán lẻ hội tụ tại Paris để trao đổi ý 

tưởng, tạo mối quan hệ mới và thảo 

luận về các cơ hội kinh doanh nhượng 

quyền thương mại. 

   

Reed Expositions France 

52-54 quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 

Email: info@reedexpo.fr 

Website: www.reedexpo.fr 

Hội chợ 

thương mại 

về vận tải 

SITL Paris 

28.03.2023 

- 

30.03.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

SITL (Semaine Internationale du 

Transport et de la Logistique) là một 

trong những điểm gặp gỡ hàng đầu của 

   

Reed Expositions France 

52-54 quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 
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và hậu cần de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

châu Âu về vận tải và hậu cần. Cộng 

đồng chung quốc gia và quốc tế hoạt 

động trong lĩnh vực vận chuyển hàng 

hóa và dịch vụ hậu cần tham gia sự 

kiện để tiếp cận với  các sản phẩm và 

dịch vụ sáng tạo. SITL Châu Âu còn 

bao gồm Diễn đàn Vận tải & Hậu cần 

Quốc tế cũng như Giải thưởng Sáng tạo 

Hậu cần và được tổ chức đồng thời với 

hội chợ thương mại quốc tế RFID về 

nhận dạng tần số vô tuyến. 

Email: info@reedexpo.fr 

Website: www.reedexpo.fr 

Hội chợ 

vườn 

Journées Garden 

Trends Marseille 

28.03.2023 

- 

30.03.2023 

Marseille Chanot 

Convention and 

Exhibition Centre, 

114 Rond-Point du 

Prado, F-13008 

Marseille, 

Bouches-du-

Rhône, Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur, France 

Vào thời điểm thích hợp trước khi mùa 

hè bắt đầu, hội chợ vườn Journées des 

Collections Jardin ở Marseille sẽ mở 

cửa nhằm giới thiệu các sản phẩm đa 

dạng cho khách tham quan, chủ yếu là 

các nhà bán lẻ, những người đang lên 

kế hoạch cho mùa sắp tới. Trong bầu 

không khí dễ chịu và thoải mái của 

Parc de Chanot, khách tham quan cũng 

có thể thiết lập các mối quan hệ làm ăn 

mới cũng như thảo luận về các ý tưởng 

kinh doanh thú vị. Vì vậy, hội chợ được 

biết đến như là sự kiện quy tụ hàng 

năm lớn nhất của ngành tại Pháp. Dòng 

sản phẩm của Journées des Collections 

Jardin tập trung vào các lĩnh vực làm 

vườn, xây dựng & cảnh quan cũng như 

sinh hoạt ngoài trời và bao gồm cả thực 

vật, hạt giống và dụng cụ làm vườn 

cũng như hàng rào, ánh sáng, các yếu 

tố trang trí, hồ bơi và đài phun nước, 

nội thất sân vườn, bbq và nhiều hơn 

nữa. Sự kiện này cũng được đi kèm với 

một chương trình hội nghị. Khách tham 

quan có thể dễ dàng tới địa điểm bằng 

các phương tiện giao thông công cộng. 

   

Infopro Digital 

10 place du Général de Gaulle 

F-92186 Antony, France 

Email: julie.denat@infopro-

digital.com 

Website:: www.infopro-

digital.com 
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Bãi đậu xe cũng sẵn có ngay tại trung 

tâm cho khách tới bằng xe cá nhân.  

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

vận tải 

đường sắt 

SIFER Lille 

28.03.2023 

- 

30.03.2023 

Lille Grand Palais 

Exhibition Center, 

1 Boulevard des 

Cités Unies, F-

59777 Lille, Pas-

de-Calais, Nord-

Pas-de-Calais, 

France 

Hội chợ Sifer ở Lille là sự kiện dành 

cho người mua và người bán trong lĩnh 

vực vận chuyển hàng hóa và hành 

khách trong nước và quốc tế. Nhiều 

khách tham quan thương mại có thể 

nhận thông tin về các xu hướng và ý 

tưởng mới nhất trong ngành. Sifer cung 

cấp một nền tảng lý tưởng để thiết lập 

các mối quan hệ kinh doanh mới. 

   

Mack Brooks Exhibitions Ltd. 

Romeland House, Romeland Hill 

AL3 4ET St Albans, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Tel: +44 (0)1727 814400 

Fax: +44 (0)1727 814401 

Email: info@mackbrooks.com 

Website: www.mackbrooks.com 

Hội chợ 

thương mại 

về xử lý vật 

liệu trong 

công nghiệp 

và hậu cần 

Intralogistics 

Robotics & 

Automation Paris 

28.03.2023 

- 

30.03.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

Intralogistics Robotics & Automation ở 

Paris là hội chợ thương mại về xử lý 

vật liệu trong công nghiệp và hậu cần. 

Tại hội chợ, các nhà triển lãm có cơ hội 

gặp gỡ, giới thiệu các sản phẩm xử lý 

vật liệu và hệ thống tự động có thể giúp 

hợp lý hóa việc xử lý các bộ phận và 

sản phẩm trong doanh nghiệp. Tại hội 

chợ có thể tìm thấy các sản phẩm tối ưu 

hóa quy trình và chi phí hướng tới sự 

an toàn và phát triển bền vững. 

   

Reed Expositions France 

52-54 quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 

Email: info@reedexpo.fr 

Website: www.reedexpo.fr 

Triển lãm 

thương mại 

về vệ sinh 

và giữ gìn 

sạch sẽ 

Europropre Paris 

04.04.2023 

- 

06.04.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

Với 160 nhà triển lãm và hơn 10.000 

khách tham quan, Europropre Expo 

diễn ra tại Paris là một cuộc triển lãm 

dành cho khách thương mại về chủ đề 

vệ sinh và giữ gìn sạch sẽ. Ngoài việc 

giới thiệu các sản phẩm, kỹ thuật và 

thiết bị làm sạch sáng tạo tại gian hàng, 

ban tổ chức muốn đặc biệt nhấn mạnh 

đến những thay đổi không ngừng mà 

ngành công nghiệp làm sạch phải trải 

qua do nhu cầu ngày càng cao của xã 

hội. Trong bối cảnh này, triển lãm 

muốn đóng góp một phần vào việc 

chuẩn bị cho các chuyên gia của ngành 

cách thức đối mặt những thử thách 

   

Tarsus France 

2 Rue des Bourets 

92150 Suresnes, France 

Tel: +33 (0)1 41186336 

Fax: +33 (0)1 45066067 

Email: bfillon@tarsus.fr 

Website: www.tarsus.fr 
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trong tương lai. Với mục đích này, 

phạm vi triển lãm bao gồm nhiều hội 

nghị và buổi thảo luận khác nhau về 

các chủ đề liên quan trong tất cả các 

ngày diễn ra hội chợ, hội thảo, tư vấn 

và đào tạo chuyên nghiệp. Nhà triển 

lãm sáng tạo nhất sẽ nhận được giải 

thưởng.  Các công ty đa dịch vụ sẽ 

tham gia đại diện tại hội chợ. Đối với 

những công ty này, một khu vực riêng 

biệt được sẽ được dựng lên để dành 

riêng cho mục đích trao đổi và tạo quan 

hệ kết nối: Khu vực kinh doanh đa dịch 

vụ. Có thể dễ dàng đến trung tâm triển 

lãm Paris Porte de Versailles, nơi triển 

lãm diễn ra, bằng ô tô cũng như tất cả 

các phương tiện giao thông công cộng 

Hội chợ 

nghệ thuật 

quốc tế 

NICE ART EXPO 

14.04.2023 

- 

16.04.2023 

Palais des 

Expositions Nice 

Nicexpo, 

Esplanade 

Maréchal de Lattre 

de Tassigny, F-

06359 Nice, 

Alpes-Maritimes, 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur, 

France 

Hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế 

NICE ART EXPO chào đón hơn 150 

nghệ sĩ và đại diện các phòng trưng bày 

nổi tiếng trong khuôn viện với diện tích 

hơn 4000m2 tại Palais des Expositions 

ở Nice. Chương trình cũng sẽ được 

diễn ra trên khắp thành phố Nice với sự 

lựa chọn của các nghệ sĩ từ khắp nơi 

trên thế giới. Khách tham quan có thể 

dễ dàng tới địa điểm diễn ra sự kiện 

thông qua các phương tiện giao thông 

công cộng và bãi đỗ xe xung quanh 

triển lãm. Du khách có thể đến vào 

buổi sáng để bắt đầu tìm hiểu về buổi 

biểu diễn và có thể dùng bữa tại chỗ. 

Do tính chất của sự kiện, khách tham 

quan có thể mua một vé có giá trị sử 

dụng cho cả ba ngày để có nhiều thời 

gian hơn để nói chuyện với từng nghệ 

sĩ và dành thời gian để khám phá các 

   

TLP GROUP 

4 Boulevard de Cimiez- La 

Verrière 

Nice, France 

Email: hello@thetlpgroup.com 

Website: www.thetlpgroup.com 
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tác phẩm nghệ thuật. 

Liên hoan 

phim quốc 

tế 

Cannes Film 

Festival 

16.05.2023 

- 

27.05.2023 

Palais des 

Festivals, 

Boulevard de la 

Croisette, F-06403 

Cannes, Alpes-

Maritimes, 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur, 

France 

Hàng năm kể từ năm 1946, liên hoan 

phim quốc tế "Festival de Cannes" diễn 

ra vào giữa tháng 5 tại khu nghỉ mát 

bên bờ biển Cannes tại Côte d 'Azur. 

Các liên hoan phim được tổ chức tại 

Palais des Festivals et des Congrès, 

ngay tại bến du thuyền bên dưới khu 

phố cổ. Điều nổi bật nhất chính là sự 

xuất hiện đông đảo của các minh tinh 

điện ảnh trên thảm đỏ. Hàng nghìn nhà 

báo danh tiếng sẽ tới để đưa tin về sự 

kiện. Vào 12 ngày diễn ra sự kiện, dân 

số của Cannes, trung tâm của ngành 

công nghiệp điện ảnh và điện ảnh thế 

giới, thường tăng gấp ba lần. Nhiều bộ 

phim sẽ được trình chiếu, trong đó đặc 

biệt đáng nhắc đến là các phim mở đầu 

và kết thúc sự kiện. Một hội đồng ban 

giám khảo gồm các chuyên gia trong 

ngành điện ảnh được tập hợp hàng năm 

nhằm vinh danh những người chiến 

thắng với giải thưởng quan trọng nhất 

là Cành cọ vàng (Palme d'Or). Một số 

lưu ý gần đây liên quan đến hoan phim 

là sự nổi bật của nhà làm phim Đan 

Mạch Lars von Trier tại cuộc họp báo 

chính thức năm 2011 hay vụ cướp nữ 

tran nạm kim cương trị giá hơn 100 

triệu euro tại khách sạn Carlton trong 

thời gian diễn ra liên hoan phim lần thứ 

66 năm 2013. 

   

Festival de Cannes 

5 rue Charlot 

75003 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 53596100 

Fax: +33 (0)1 53596110 

Website: 

www.marchedufilm.com 

Hội chợ 

thương mại 

về kiến trúc 

Architect@Work 

France Marseille 

24.05.2023 

- 

25.05.2023 

Marseille Chanot 

Convention and 

Exhibition Centre, 

114 Rond-Point du 

Prado, F-13008 

Architect@Work France là hội chợ 

thương mại về kiến trúc, thiết kế nội 

thất, công nghệ, thiết bị, công cụ, lắp 

đặt và vật liệu xây dựng nhà ở và sẽ 

được tổ chức tại Marseille. Mục đích 

   

Beurzen Adviesbureau BV 

Graadt van Roggenweg 328-334 

3531 Utrecht, Netherlands 

Tel: +31 (0)30 2982293 

Fax: +31 (0)30 2982111 
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Marseille, 

Bouches-du-

Rhône, Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur, France 

của hội chợ là tạo ra một môi trường tối 

ưu để phát triển mối quan hệ giữa các 

kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thiết kế 

nội thất, kỹ sư và nhân viên của các tổ 

chức địa phương. Sự kiện cũng giới 

thiệu các công nghệ, thiết bị và vật liệu 

mới trên thị trường đem đến nhiều 

hứng thú cho khách tham quan hội chợ 

thương mại từ trong và ngoài nước 

Email: 

etherlands@architectatwork.eu 

Website: www.architectatwork.eu 

Hội chợ 

hàng không 

quốc tế 

France Air Expo 

01.06.2023 

- 

03.06.2023 

Lyon-Bron 

Airport, 

1 Avenue Louis 

Mouillard, FR-

69500 Bron, 

Rhône, Rhône-

Alpes, France 

Triển lãm Hàng không Pháp là triển 

lãm duy nhất dành riêng cho ngành 

Hàng không nói chung và các doanh 

nghiệp liên quan tại Pháp. France Air 

Expo tập hợp những người chơi chính 

trong ngành Hàng không nói chung và 

các doanh nghiệp liên quan, cho phép 

những khách hàng khó tính khám phá 

những phát triển và thay đổi mới nhất 

của ngành. Triển lãm này được thiết kế 

dành cho cả chủ sở hữu tư nhân và phi 

công, dù là người đam mê hay chuyên 

gia, đồng thời mang đến cho khách 

tham quan một hệ thống tiêu biểu của 

ngành hàng không nói chung: từ siêu 

nhẹ đến máy bay phản lực thương gia, 

máy bay trực thăng, thiết bị, bảo hiểm, 

hệ thống điện tử hàng không, đào tạo, 

v.v. Hội chợ triển lãm này đã trở thành 

một trong những sự kiện lớn của ngành 

hàng không nói chung và doanh nghiệp 

ở châu Âu nói riêng. Sự kiện thu hút 

khách tham quan và nhà triển lãm của 

hơn 30 quốc gia và khu vực trên thế 

giới. 

   

Adone Events 

277 avenue Francis Tonner 

F-06150 Cannes, France 

Email: info@airexpo.aero 

Website: www.airexpo.aero 

Triển lãm 

nghệ thuật 

đương đại 

Art3f Paris 

08.09.2023 

- 

10.09.2023 

Paris Expo Porte 

de Versailles, 

Place de la Porte 

Art3f ở Paris là một hội chợ nghệ thuật 

đương đại. Các chủ phòng trưng bày 

quốc tế nổi tiếng và các nghệ sĩ trên 

   

Art3f 

40 rue Jean Monnet 

F-68068 Mulhouse, France 
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quốc tế de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

khắp châu Âu cũng như các nhà triển 

lãm khu vực gặp nhau tại Paris để giới 

thiệu các tác phẩm mới nhất của họ. 

Các buổi trình diễn trực tiếp cũng sẽ 

được diễn ra trong sự kiện. Vào ngày 

cuối cùng của hội chợ, ngay trước khi 

kết thúc sự kiện, một số tác phẩm được 

chọn sẽ được đem bán đấu giá nhằm 

gây quỹ cho hiệp hội nghệ sĩ địa 

phương. 

Tel: +33 (0)3 89590240 

Email: contact@art3f.com 

Website: www.art3f.com 

Triển lãm 

nghệ thuật 

đương đại 

quốc tế 

Art3f Marseille 

13.10.2023 

- 

15.10.2023 

Marseille Chanot 

Convention and 

Exhibition Centre, 

114 Rond-Point du 

Prado, F-13008 

Marseille, 

Bouches-du-

Rhône, Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur, France 

Art3f ở Marseille là một hội chợ nghệ 

thuật đương đại. Các chủ phòng trưng 

bày quốc tế nổi tiếng và các nghệ sĩ 

trên khắp châu Âu cũng như các nhà 

triển lãm khu vực gặp nhau tại 

Marseille để giới thiệu các tác phẩm 

mới nhất của họ. Các buổi trình diễn 

trực tiếp cũng sẽ được diễn ra trong sự 

kiện. Vào ngày cuối cùng của hội chợ, 

ngay trước khi kết thúc sự kiện, một số 

tác phẩm được chọn sẽ được đem bán 

đấu giá nhằm gây quỹ cho hiệp hội 

nghệ sĩ địa phương. 

   

Art3f 

40 rue Jean Monnet 

F-68068 Mulhouse, France 

Tel: +33 (0)3 89590240 

Email: contact@art3f.com 

Website: www.art3f.com 

Triển lãm 

nghệ thuật 

đương đại 

quốc tế 

Art3f Bordeaux 

09.11.2023 

- 

13.11.2023 

Parc des 

Expositions, 

Rue Jean 

Samazeuilh, F-

33030 Bordeaux, 

Gironde, 

Aquitaine, France 

Art3f ở Bordeaux là một hội chợ nghệ 

thuật đương đại. Các chủ phòng trưng 

bày quốc tế nổi tiếng và các nghệ sĩ 

trên khắp châu Âu cũng như các nhà 

triển lãm khu vực gặp nhau tại 

Bordeaux để giới thiệu các tác phẩm 

mới nhất của họ. Các buổi trình diễn 

trực tiếp cũng sẽ được diễn ra trong sự 

kiện. Vào ngày cuối cùng của hội chợ, 

ngay trước khi kết thúc sự kiện, một số 

tác phẩm được chọn sẽ được đem bán 

đấu giá nhằm gây quỹ cho hiệp hội 

nghệ sĩ địa phương. 

   

Art3f 

40 rue Jean Monnet 

F-68068 Mulhouse, France 

Tel: +33 (0)3 89590240 

Email: contact@art3f.com 

Website: www.art3f.com 

Hội chợ Supply Chain 14.11.2023 Paris Expo Porte Sự kiện là hội chợ thương mại về quản    Reed Expositions France 
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thương mại 

về quản lý 

chuỗi cung 

ứng 

Event Paris - 

15.11.2023 

de Versailles, 

Place de la Porte 

de Versailles, 

75015 Paris, Paris, 

Île-de-France, 

France 

lý chuỗi cung ứng. Ngoài triển lãm, 

chương trình còn có các hội nghị chất 

lượng cao với mục đích phát triển 

thành sự kiện gặp gỡ chung tại châu Âu 

dành riêng cho ngành. Sự kiện chủ yếu 

nhằm vào các nhà tư vấn, nhà tích hợp 

hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ, nhà 

cung cấp dịch vụ lưu trữ và các công ty 

đào tạo trong ngành CNTT. Tại hội chợ 

này, các nhà triển lãm trong nước và 

quốc tế đều có mặt để giới thiệu các kỹ 

thuật, vật liệu và cải tiến mới nhất cho 

ngành và tận dụng cơ hội này để phát 

triển hoạt động kinh doanh mới. Khách 

tham gia có thể tìm thấy thông tin 

chuyên sâu và toàn diệnvề những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và dịch vụ 

mới nhất trong các lĩnh vực khác nhau 

thông qua sự kiện. 

52-54 quai de Dion Bouton 

92800 Puteaux, France 

Email: info@reedexpo.fr 

Website: www.reedexpo.fr 

Hội chợ 

khách sạn 

và dịch vụ 

ăn uống 

EXP Hotel 

Bordeaux 

19.11.2023 

- 

21.11.2023 

Parc des 

Expositions, 

Rue Jean 

Samazeuilh, F-

33030 Bordeaux, 

Gironde, 

Aquitaine, France 

EXP'HÔTEL là một trong những hội 

chợ thương mại quốc tế lớn về ngành 

nhà hàng - khách sạn tại Pháp. Hội chợ 

diễn ra hai năm một lần tại Bordeaux 

đem đến cơ hội tuyệt vời để quảng bá 

sản phẩm và dịch vụ trực tiếp tới khách 

tham gia. Các sản phẩm bánh nướng, 

đồ uống, cách bài trí, dao kéo, thiết bị 

phục vụ ăn uống và dịch vụ từ ngành 

ẩm thực đều được đem ra trưng bày tại 

hội chợ. EXP'HÔTEL có sự tham gia 

của những người ra quyết định trong tất 

cả các lĩnh vực của ngành, những người 

có thể kiến thức về những cải tiến và 

xu hướng mới nhất. Đối với du khách, 

đây là một cơ hội tuyệt vời để kết nối 

với các đồng nghiệp và tạo các mối 

quan hệ kinh doanh mới. Đối tượng 

   

Congrès et Expositions de 

Bordeaux 

BP 55 - rue jean samazeuilh 

33030 Bordeaux, France 

Tel: +33 (0)56 119900 

Fax: +33 (0)56 119999 

Email: accueil@bordeaux-

expo.com 

Website: www.bordeaux-

expo.com 
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khách hàng chính của triển lãm là các 

chủ khách sạn nhà hàng, người ra quyết 

định và người điều hành khách sạn, 

quán cà phê và nhà hàng từ khắp nước 

Pháp. Các cơ hội trao đổi thông tin và 

kinh nghiệm lẫn nhau được tạo ra trong 

một bầu không khí dễ chịu để phát triển 

những thị trường mới này. 

Hội chợ 

giao thông 

vận tải 

Solutrans Chassieu 

21.11.2023 

- 

25.11.2023 

Eurexpo Lyon, 

Avenue Louis 

Blériot, 69680 

Chassieu, Rhône, 

Rhône-Alpes, 

France 

Solutrans ở Lyon là một hội chợ 

thương mại về vận tải. Đây là một diễn 

đàn cho toàn ngành và đem đến những 

đổi mới trong công nghệ cho ngành 

giao thông vận tải. Hội chợ là nơi gặp 

gỡ của các chuyên gia trong ngành và 

là nơi tuyệt vời để liên hệ kinh doanh. 

Các nhà triển lãm giới thiệu các giải 

pháp hợp lý cho dịch vụ đường dài 

cũng như giao thông đô thị. 

   

Comexposium 

70 Avenue du Général-de-Gaulle 

F-92058 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 76771111 

Fax: +33 (0)1 76 771212 

Email: info@comexposium.com 

Website: 

www.comexposium.com 

 

 

 

 

Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông 

tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

SINGAPORE 

Triển lãm 

Quốc tế Hàng 

đầu Châu Á 

về Thiết bị, 

Công nghệ, 

Thiết kế và 

Inter Airport 

South East Asia 

Singapore 

01.03.2023 

- 

03.03.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

inter airport Southeast Asia (IASEA) là 

triển lãm sân bay hàng đầu của châu Á 

và bao gồm tất cả các lĩnh vực công 

nghệ, thiết bị và dịch vụ liên quan đến 

sân bay, tại một nơi. Được thành lập 

vào năm 1997, IASEA tập hợp toàn bộ 

   

RX Singapore 

1 Changi Business Park Crescent, 

#06-01 Plaza 8 @ CBP Tower A 

486025 Singapore, Singapore 

Email: ask@reedexpo.com.sg 

Website: rxglobal.com/rx-



 
 

118 

 

Dịch vụ Sân 

bay 

Central 

Singapore, 

Singapore 

chuỗi giá trị sân bay lại với nhau và 

mang đến cho các chuyên gia trong 

ngành sân bay cơ hội tiếp cận vô song 

với các Giám đốc Điều hành Sân bay có 

ảnh hưởng nhất Châu Á, các dự án phát 

triển ở Châu Á và hiểu biết sâu sắc về 

ngành sân bay Châu Á. Đây là nơi quy 

tụ ngành sân bay  châu Á. 

singapore 

Triển lãm 

công nghệ 

xây dựng 

quốc tế 

BuildTech Asia 

Singapore 

28.03.2023 

- 

30.03.2023 

Singapore Expo, 

1 Expo Drive, 

486150 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

International building technology Expo 

- BuildTech Asia được tổ chức bởi 

Sphere Exhibits, một công ty con của 

Singapore Press Holdings, một tập đoàn 

truyền thông hàng đầu ở châu Á. Nó 

phục vụ như một nền tảng hàng đầu cho 

các nhà triển lãm và khách tham quan 

kết nối với các quan chức chính phủ và 

các công ty trong ngành để có cơ hội 

kinh doanh trong khu vực. Với hơn 

25.000 mét vuông không gian triển lãm 

dành riêng, BuildTechAsia dự kiến sẽ là 

nơi tập hợp công nghệ xây dựng lớn 

nhất ở Đông Nam Á. 

   

Constellar Holdings Pte Ltd. 

1 Expo Drive, #02-01 

486150 Singapore, Singapore 

Email: enquiries@constellar.co 

Website: www.constellar.co 

Triển lãm 

công nghệ 

xây dựng 

quốc tếTriển 

lãm ngành 

thời tiết và 

khí hậu toàn 

cầu 

InterMET Asia 

Singapore 

18.04.2023 

- 

20.04.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Triển lãm ngành thời tiết và khí hậu 

toàn cầu - The InterMET Asia sẽ diễn ra 

tại Singapore. Chương trình đang phát 

triển này đại diện cho một thị trường 

quốc tế độc đáo tập hợp ngành thời tiết 

và khí hậu toàn cầu với tất cả những 

người trong khu vực công và tư nhân 

đang tìm cách giảm thiểu và quản lý rủi 

ro của thời tiết khắc nghiệt và biến đổi 

khí hậu cũng như để hiểu các cơ hội 

được đưa ra. Nó kết hợp một hội nghị 

quốc tế chất lượng cao, bao gồm Phiên 

họp đặc biệt được tài trợ bởi Ngân hàng 

Thế giới và Quỹ Toàn cầu về Giảm nhẹ 

& Phục hồi Thiên tai (GFDRR), với 

   

Media Generation Ventures Ltd. 

Windsor House Cornwall Road 

HG12PW Harrogate, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

info@mediageneration.co.uk 

Website: 

www.mediageneration.co.uk 
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một cuộc triển lãm quốc tế của các công 

ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ. 

Thị trường châu Á đang phát triển 

nhanh chiếm 1/4 lĩnh vực dịch vụ thời 

tiết toàn cầu. Là sự kiện dành riêng duy 

nhất ở Châu Á, Châu Phi và Thái Bình 

Dương, InterMET Châu Á tập hợp các 

khu vực công và tư nhân, NMHS, công 

ty bảo hiểm và cơ quan phát triển cũng 

như các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

thời tiết, đồng thời tổ chức chương trình 

đại biểu cho các NMHS. 

Hội chợ 

phòng chống 

thiên tai lũ lụt 

ở châu Á 

InterFLOOD 

Singapore 

18.04.2023 

- 

20.04.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Sự kiện thiên tai lũ lụt ở châu Á - Hội 

chợ thương mại InterFLOOD Asia diễn 

ra tại Singapore là sự kiện duy nhất 

trong khu vực dành riêng cho chủ đề 

phòng chống lũ lụt và quản lý thiên tai ở 

châu Á, một vấn đề đang gia tăng mạnh 

mẽ. Dưới hình thức Hội chợ, hội nghị 

kéo dài hai ngày và nhiều hội thảo khác 

nhau, các cách tiếp cận và giải pháp mới 

về kỹ thuật, kỹ thuật và tài chính, cơ sở 

hạ tầng quan trọng và hệ thống cảnh báo 

sớm sẽ được phát triển để giảm thiểu và 

quản lý rủi ro của các điều kiện thời tiết 

khắc nghiệt và những thay đổi, đặc biệt 

là lũ lụt, và những hậu quả đối với cuộc 

sống và nền kinh tế. Các nhà cung cấp 

sản phẩm và dịch vụ tương ứng sẽ có cơ 

hội duy nhất để giao tiếp trực tiếp với 

các cơ quan chính phủ và tổ chức tài 

chính có liên quan. InterFLOOD Châu 

Á được tổ chức cùng với hội chợ 

thương mại liên quan InterMET, với 

trọng tâm là khí tượng thủy văn. Khách 

truy cập InterFLOOD cũng sẽ có quyền 

truy cập vào các hội nghị và hội thảo 

   

Media Generation Ventures Ltd. 

Windsor House Cornwall Road 

HG12PW Harrogate, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

info@mediageneration.co.uk 

Website: 

www.mediageneration.co.uk 
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của InterMET. 

Triển lãm 

quốc tế về 

phương tiện 

vận chuyển 

Sea Asia 

Singapore 

18.04.2023 

- 

21.04.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Sea Asia, một hội nghị và triển lãm ba 

ngày về Hàng hải Châu Á sẽ được 

Seatrade và Quỹ Hàng hải Singapore 

đồng tổ chức. Được tổ chức trong Tuần 

lễ Hàng hải Singapore, sự kiện này sẽ 

cung cấp những phát triển mới nhất 

trong ngành hàng hải cho những người 

tham gia. Những người tham gia này sẽ 

có cơ hội gặp gỡ và hình thành mạng 

lưới kinh doanh với các chuyên gia 

hàng hải và những người ra quyết định 

từ khắp nơi trên thế giới. 

   

Seatrade Communications 

Singapore Pte Ltd. 

7500A Beach Road, #13-324, The 

Plaza 

199591 Singapore, Singapore 

Tel: +65 6294 2280 

Fax: +65 6294 2780 

Email: info@seatrade-asia.com 

Website: www.seatrade-

global.com 

Hội chợ và 

hội nghị quốc 

tế về phòng 

thủ biển 

IMDEX Asia 

Singapore 

25.04.2023 

- 

27.04.2023 

Trung tâm Triển 

lãm Changi, 

9 Aviation Park 

Road, 498760 

Singapore, 

Trung tâm 

Singapore, 

Singapore 

IMDEX Asia diễn ra hai năm một lần là 

triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế 

hàng đầu của Châu Á Thái Bình Dương 

và là sự kiện phải tham dự trong lịch an 

ninh hàng hải và hải quân toàn cầu. Với 

các hội nghị đã được tổ chức và các 

cuộc thảo luận theo thời gian thực về an 

ninh hàng hải, IMDEX Asia thu hút rất 

nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu và các vị 

khách quý từ khắp nơi trên thế giới. 

Được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm 

Changi, hội chợ này sẽ có triển lãm, 

trưng bày tĩnh, trưng bày tàu chiến, hội 

thảo công nghệ và cơ hội kết nối. 

   

Experia Events Pte Ltd. 

Changi Airport Post Office 

918156 Singapore, Singapore 

Tel: +65 65428660 

Fax: +65 65426062 

Email: info@experiaevents.com 

Website: www.experiaevents.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

công nghệ 

bán dẫn 

Semicon 

Southeast Asia 

Singapore 

23.05.2023 

- 

25.05.2023 

Marina 

Mandarin, 

6 Raffles Blvd, 

039594 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

The Semicon Southeast Asia là hội chợ 

thương mại quốc tế về công nghệ bán 

dẫn. Mục đích của triển lãm là thúc đẩy 

công nghệ bán dẫn thông qua công 

nghệ, đổi mới và thiết kế. Điều này sẽ 

đạt được bằng cách tập hợp các nhà sản 

xuất và nhà phân phối với các nhà 

nghiên cứu và nhà phát triển. Malaysia 

và do đó là quốc gia láng giềng 

Singapore là địa điểm lý tưởng, bởi vì ở 

   

SEMI Global Headquarters 

3081 Zanker Road 

95134 San José, USA 

Tel: +1 (4)08 9436900 

Fax: +1 (4)08 4289600 

Email: semihq@semi.org 

Website: www.semi.org 
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Malaysia, ngành điện và điện tử là một 

trong những ngành hàng đầu của nền 

kinh tế và đóng góp đáng kể vào năng 

suất. Ngoài ra, Malaysia hiện là một 

trong những địa điểm hàng đầu thế giới 

về công nghệ vi điện tử trong sản xuất, 

đóng gói và thử nghiệm, ngày càng phụ 

thuộc nhiều vào sự phát triển của chuỗi 

giá trị này từ phát triển đến xây dựng. 

Tại Semicon Đông Nam Á, các xu 

hướng chính và giải pháp thiết thực của 

công nghệ bán dẫn được chú trọng, 

đồng thời nhấn mạnh thêm vào nhu cầu 

của thị trường ứng dụng đang mở rộng 

đòi hỏi sự phát triển của các vật liệu đặc 

biệt, công nghệ đóng gói và thử nghiệm, 

cũng như các cấu trúc và quy trình đổi 

mới. . Hội chợ diễn ra mỗi năm một lần, 

luân phiên giữa Singapore và các địa 

điểm khác nhau ở Malaysia và các khu 

vực lân cận, với mục tiêu tăng diện tích 

lưu vực của hội chợ, tăng cường tính 

quốc tế và thúc đẩy sự tham gia lớn hơn 

của khu vực. 

Triển lãm 

bánh ngọt, 

món tráng 

miệng và 

bánh ngọt 

quốc tế 

Sweets & Bakes 

Asia Singapore 

25.05.2023 

- 

27.05.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm 

Sands, 150 nhà triển lãm đến từ 20 quốc 

gia giới thiệu toàn bộ sự đa dạng của thế 

giới các sản phẩm bánh và kẹo. Ngoài 

phần trình bày về thành phẩm, quy trình 

chuẩn bị các món ăn cũng được giải 

thích. Do đó, thiết bị làm bánh mới 

nhất, máy nướng bánh và công nghệ 

làm mát tương ứng cũng được đưa vào 

phạm vi triển lãm. Điểm nhấn đặc biệt 

của sự kiện là cuộc thi nội bộ. Những 

người tham gia có cơ hội thể hiện tài 

năng của mình trong việc nướng bánh 

   

CEMS Asia Pacific 

8 Temasek Boulevard, # 42-00 

Suntec Tower Three 

038988 Singapore, Singapore 

Tel: +65 68292144 

Fax: +65 68292145 

Email: info@cems.com.sg 

Website: www.cems.com.sg 
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mì hoặc chuẩn bị các món tráng miệng. 

Sáng tạo tốt nhất sẽ được trao giải 

thưởng. Du khách còn có cơ hội tham 

quan hai sự kiện diễn ra đồng thời trong 

cùng một trung tâm triển lãm: Gelato 

World Tour, nơi chọn ra nhà vô địch 

băng giỏi nhất, và Cafe Asia, triển lãm 

về chủ đề cà phê và trà. Trung tâm Hội 

nghị & Triển lãm Sands là trung tâm 

triển lãm mới nhất và lớn nhất của 

Singapore. Nó có vị trí chiến lược ở 

giữa khu kinh doanh. 

Hội chợ cà 

phê và trà 

ICT Expo 

Singapore 

25.05.2023 

- 

27.05.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm 

Sands, nhiều nhà triển lãm sẽ giới thiệu 

toàn bộ sự đa dạng của thế giới trà và cà 

phê tại Triển lãm Công nghiệp Trà & 

Cà phê Quốc tế ICT, một trong những 

triển lãm lớn nhất của loại hình này ở 

Đông Nam Á. Từ hạt cà phê và lá trà 

cho đến máy tương ứng, thiết bị phục 

vụ thực phẩm, bao bì và tất cả các món 

ăn có trong ưu đãi hội chợ. Các hương 

vị, xi-rô và món tráng miệng phù hợp sẽ 

được giới thiệu tại hội chợ. Khách tham 

quan sẽ có cơ hội duy nhất để gặp gỡ 

những người có kinh nghiệm trong 

ngành khác trong tuần này và có được 

cái nhìn sâu sắc thú vị về lịch sử cũng 

như việc tiếp thị văn hóa cà phê và trà ở 

châu Á. Đối với khách truy cập, đây là 

một nền tảng lý tưởng để thiết lập các 

liên hệ kinh doanh mới. Trung tâm triển 

lãm nơi diễn ra sự kiện, là trung tâm 

triển lãm mới nhất và lớn nhất của 

Singapore và có vị trí chiến lược trong 

khu vực kinh doanh. 

   

CEMS Asia Pacific 

8 Temasek Boulevard, # 42-00 

Suntec Tower Three 

038988 Singapore, Singapore 

Tel: +65 68292144 

Fax: +65 68292145 

Email: info@cems.com.sg 

Website: www.cems.com.sg 

Triển lãm và Broadcast Asia 07.06.2023 Singapore Expo, Tại Broadcast Asia Singapore, các nhà    Singapore Exhibition Services Pte 
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hội thảo quốc 

tế về truyền 

thông & giải 

trí đa phương 

tiện 

Singapore - 

09.06.2023 

1 Expo Drive, 

486150 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

lãnh đạo của ngành trình bày các công 

nghệ mới nhất và sáng tạo nhất cho 

phim, truyền hình và quảng cáo kỹ thuật 

số. Ngoài triển lãm còn có một hội nghị 

nơi các diễn giả thông báo cho khách 

tham quan về những phát triển trong 

ngành. Một mặt, khách tham quan có cơ 

hội tự tìm hiểu về các sản phẩm và mặt 

khác nhận được tin tức về các chủ đề 

triển lãm. 

Ltd. 

09-02 Pacific Tech Centre 

159303 Singapore, Singapore 

Tel: +65 62336638 

Fax: +65 62336633 

Email: events@sesallworld.com 

Website: www.sesallworld.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

công nghệ 

thông tin và 

truyền thông 

CommunicAsia 

Singapore 

07.06.2023 

- 

09.06.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Hội chợ thương mại quốc tế về công 

nghệ thông tin và truyền thông- The 

CommunicAsia in Singapore là một nền 

tảng cho công nghệ thông tin và truyền 

thông. Nó hướng phạm vi ctới các nhà 

cung cấp và người mua, những người 

gặp nhau tại triển lãm để nói chuyện và 

thảo luận về ngành nhằm xác định các 

cơ hội kinh doanh mới. Ngoài ra, những 

phát triển mới nhất trong công nghệ 

thông tin và truyền thông cũng được 

trình diễn và trình bày tại triển lãm. 

   

Singapore Exhibition Services Pte 

Ltd. 

09-02 Pacific Tech Centre 

159303 Singapore, Singapore 

Tel: +65 62336638 

Fax: +65 62336633 

Email: events@sesallworld.com 

Website: www.sesallworld.com 

Hội chợ, hội 

nghị ngành 

gas 

Gastech 

Singapore 

05.09.2023 

- 

08.09.2023 

Singapore Expo, 

1 Expo Drive, 

486150 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

Hội nghị và Triển lãm Khí đốt tự nhiên 

và LNG lớn nhất và quan trọng nhất thế 

giới tập trung vào các khía cạnh thương 

mại và kỹ thuật của ngành. Mọi công ty 

dầu khí quốc tế lớn đều có mặt, cộng 

với vô số công ty dầu khí quốc gia, 

công ty tiện ích toàn cầu, nhà thầu kỹ 

thuật, nhà đóng tàu, nhà sản xuất, nhà 

phân phối và nhà cung cấp dịch vụ. Các 

Cơ quan quản lý về kỹ thuật và thương 

mại đảm bảo hội nghị hàng đầu trong 

ngành của chúng tôi mang đến các 

phiên họp mang tính tương tác và thông 

tin cũng như đề cập đến các vấn đề quan 

trọng. Triển lãm tổ chức các Trung tâm 

   

dmg :: events 

Northcliffe House, 2 Derry Street 

W8 5TT London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 7938 6000 

Fax: +44 (0)20 31806550 

Email: 

laurenceallen@dmgevents.com 

Website: www.dmgeventsme.com 
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Xuất sắc Kỹ thuật (CoTEs) trưng bày 

những ví dụ điển hình nhất về công 

nghệ đang hoạt động và cả ý nghĩa 

thương mại của nó. Các chức năng khác 

nhau và các chương trình dành riêng 

cho ngành của chúng tôi sẽ đảm bảo 

những người tham dự có nhiều cơ hội 

kết nối và gặp gỡ tất cả những người 

mua và người bán chính trong ngành 

khí đốt tự nhiên tại một nơi. 

Triển lãm 

Thương mại 

cho Thị 

trường Du 

lịch Châu Á 

ITB Asia 

Singapore 

25.10.2023 

- 

27.10.2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

ITB Asia là hội chợ du lịch quốc tế 

dành cho khu vực Châu Á. Tại triển lãm 

này, các nhà tổ chức đang theo dõi các 

đại diện từ khu vực châu Á và giới thiệu 

nhiều kỳ nghỉ và chuyến du lịch trước 

đây. Ngoài ra, du khách có cái nhìn tổng 

quan về các khả năng khác nhau, đặc 

biệt là trong lĩnh vực ngoài trời và văn 

hóa. 

   

Messe Berlin GmbH 

Messedamm 22 

14055 Berlin, Germany 

Tel: +49 (0)30 30380 

Fax: +49 (0)30 30382325 

Email: central@messe-berlin.de 

Website: www.messe-berlin.de 

Triển lãm 

trang sức 

quốc tế 

SIJE Singapore 

International 

Jewelry Expo 

Singapore 

Dự kiến 

tháng 7 

2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

The SIJE - Triển lãm Trang sức Quốc tế 

Singapore là triển lãm trang sức quốc tế, 

diễn ra mỗi năm một lần tại Singapore 

và mở cửa cho cả các chuyên gia và 

khán giả riêng. Châu Á cung cấp nhiều 

loại đá quý tự nhiên và Singapore ngày 

càng có nhiều người giàu có. Điều này 

tạo cơ sở cho SIJE. Không có nơi nào 

tốt hơn để giới thiệu các bộ sưu tập 

trang sức mới nhất và thời thượng nhất, 

như SIJE vì nó mang đến cho các nhà 

triển lãm cơ hội duy nhất để tiếp cận thị 

trường trang sức đang phát triển nhanh 

chóng của châu Á và gặp gỡ những 

khách hàng tư nhân giàu có tiềm năng, 

ngoài ra còn đến từ Trung Quốc và Ấn 

Độ đến Singapore. Ở đây không chỉ 

trưng bày bất kỳ loại trang sức, đá quý, 

   

CEMS Asia Pacific 

8 Temasek Boulevard, # 42-00 

Suntec Tower Three 

038988 Singapore, Singapore 

Tel: +65 68292144 

Fax: +65 68292145 

Email: info@cems.com.sg 

Website: www.cems.com.sg 
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ngọc trai và kim cương nào mà còn có 

những món đồ trang sức xa xỉ, đồng hồ 

hàng hiệu và đồng hồ sưu tập cũng như 

hàng xa xỉ như đồ nội thất cao cấp và đồ 

vật nghệ thuật. SIJE đi kèm với một số 

hoạt động thú vị và nhiều thông tin, bao 

gồm các hội thảo chuyên nghiệp chất 

lượng cao, bổ sung hoàn hảo cho 

chương trình triển lãm. 

Thị trường 

hải sản cao 

cấp cho châu 

Á 

Seafood Expo 

Asia Singapore 

Dự kiến 

tháng 9 

2023 

Suntec 

Singapore 

International 

Convention & 

Exhibition 

Centre, 

1 Raffles 

Boulevard, 

039593 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

The Seafood Expo Asia, được biết đến 

như là thị trường thủy sản cao cấp cho 

châu Á, là một nền tảng hoàn hảo để các 

công ty gặp gỡ những người mua đủ 

điều kiện tham gia vào thị trường thủy 

sản châu Á. Sự kiện thu hút hơn 7.500 

người mua và nhà cung cấp các sản 

phẩm, thiết bị và dịch vụ thủy sản tươi 

sống và đông lạnh từ khắp nơi trên thế 

giới. Các nhóm du khách mục tiêu là 

các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, môi giới 

và thương nhân, chủ yếu làm việc tại 

các khách sạn, dịch vụ ăn uống và dịch 

vụ ăn uống. Ngoài triển lãm với giới 

thiệu sản phẩm mới, còn có một loạt các 

hoạt động tại chỗ như các lớp học 

chính, hội thảo hội nghị và trình diễn 

ẩm thực. Nhìn chung, sự kiện này mang 

đến những cơ hội tuyệt vời cho các 

doanh nhân muốn thâm nhập vào ngành 

thủy sản đang bùng nổ ở châu Á. Địa 

điểm, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị 

Hồng Kông nằm ngay trong khu kinh 

doanh của Thành phố trên Cảng 

Victoria với các khách sạn và nhà hàng 

xung quanh. Khả năng tốt nhất để đến 

đó là tàu điện ngầm. 

   

Diversified Communications 

Unit B, 32/F, 169 Electric Road, 

North Point 

Hong Kong, China 

Tel: +852 (0)3105 3970 

Fax: +852 (0)3105 3974 

Email: ilau@divevents.com.hk 

Website: www.divevents.com.hk 

Sự kiện dành The Business Dự kiến Singapore Expo, The Business Show Singapore là sự    Fortem International 
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cho doanh 

nhân, lãnh 

đạo doanh 

nghiệp và 

những người 

ra quyết định 

quan trọng 

Show Singapore tháng 9 

2023 

1 Expo Drive, 

486150 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

kiện dành cho các doanh nhân, lãnh đạo 

doanh nghiệp và những người ra quyết 

định quan trọng để khám phá các cơ hội 

kinh doanh mới. Nó sẽ tổ chức nhiều 

diễn giả kinh doanh chuyên gia chia sẻ 

kiến thức của họ với các doanh nghiệp 

Singapore, cùng với các hội thảo tương 

tác, các phiên kết nối mạng và các buổi 

tư vấn 1-2-1. Chương trình này là nền 

tảng hoàn hảo cho các doanh nghiệp, 

nhỏ và lớn, gặp mặt trực tiếp đối tượng 

mục tiêu lý tưởng của họ đồng thời 

tham gia vào trung tâm giáo dục đáng 

kinh ngạc này. 

51 Goldhill Plaza 

308900 Singapore, Singapore 

Email: marketing.sg@fortem-

international.com 

Website: www.fortem-

international.com 

Triển lãm 

Quốc tế về 

Kiến trúc & 

Môi trường 

Xây dựng 

ArchXpo 

Singapore 

Dự kiến 

tháng 11 

2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

The ArchXpo là hội chợ thương mại 

quốc tế về kiến trúc và xây dựng. Tại sự 

kiện thường niên diễn ra ở Singapore 

này, các vật liệu, sản phẩm, dịch vụ và 

công nghệ liên quan đến xây dựng được 

trình bày. Trọng tâm là hoàn thiện nội 

thất và ngoại thất cũng như thiết kế nội 

thất. Thảm và sàn cũng được trình bày. 

Hội chợ là một nền tảng thông tin và 

truyền thông quan trọng của ngành xây 

dựng cho phép các chuyên gia trong 

ngành chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật 

kiến thức và tạo ra các mối quan hệ kinh 

doanh quan trọng. Trung tâm Hội nghị 

và Triển lãm Sands nằm ở khu thương 

mại trung tâm của Singapore. Nó được 

biết đến là địa điểm lớn nhất, linh hoạt 

nhất và phổ biến nhất cho các sự kiện 

thuộc thể loại này. Sau khi tham quan 

hội chợ, đây là một điểm khởi đầu tốt để 

mua sắm, ăn uống và tham quan. 

   

CEMS Asia Pacific 

8 Temasek Boulevard, # 42-00 

Suntec Tower Three 

038988 Singapore, Singapore 

Tel: +65 68292144 

Fax: +65 68292145 

Email: info@cems.com.sg 

Website: www.cems.com.sg 

Hội Chợ Mỹ 

Phẩm Quốc 

Cosmoprof Asia 

Singapore 

Dự kiến 

tháng 11 

Singapore Expo, 

1 Expo Drive, 

The Cosmoprof Asialà hội chợ mỹ 

phẩm quốc tế và là một phần quan trọng 
   

UBM plc 

Ludgate House 245 Blackfriars 
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Tế 2023 486150 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

của ngành công nghiệp mỹ phẩm và làm 

đẹp ở châu Á. Các nhà triển lãm cũng 

như khách tham quan đều có khả năng 

liên kết kinh doanh mới với akqirieren 

Hiện tại hoặc đào sâu hơn. Thẩm mỹ 

viện trưng bày những sản phẩm mới 

nhất của ngành mỹ phẩm 

Road 

SE19UY London, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Email: 

communications@ubm.com 

Website: www.ubm.com 

Hội chợ triển 

lãm đèn LED 

và chiếu sáng 

Lighting Asia 

Singapore 

Dự kiến 

tháng 11 

2023 

Sands Expo & 

Convention 

Centre, 

10 Bayfront 

Avenue, 018956 

Singapore, 

Central 

Singapore, 

Singapore 

The Lighting Asia là hội chợ thương 

mại về đèn LED và chiếu sáng, diễn ra 

mỗi năm một lần tại Singapore. Nó chỉ 

mở cửa cho khách thương mại và là 

chương trình duy nhất thuộc loại này 

dành riêng cho ngành công nghiệp LED 

và OLED Các nhà triển lãm giới thiệu 

công nghệ chiếu sáng và đèn LED mới 

nhất để sử dụng trong điện thoại thông 

minh, máy tính bảng, máy tính xách tay 

và máy tính cũng như trong giao thông 

đường bộ, xây dựng đường bộ và đường 

hầm cũng như trong lĩnh vực chiếu sáng 

công nghiệp và khẩn cấp. Các chủ đề 

tiếp theo của Lighting Asia là tính bền 

vững và hiệu quả năng lượng trong 

công nghệ chiếu sáng trong thời đại mà 

năng lượng tái tạo ngày càng được ưu 

tiên hàng đầu. Đây là nền tảng lý tưởng 

để tiếp cận các thị trường Đông Nam Á 

với Singapore là động lực tăng trưởng 

và mở ra những cơ hội mới và độc đáo 

để thu hút khách hàng. The Lighting 

Asia sẽ đồng hành với Hội nghị thiết kế 

+ chiếu sáng kiến trúc Singapore, hội 

nghị tập trung vào các vấn đề hiện tại, 

xu hướng và sự phát triển của ngành, 

nhưng cũng đặt ra những câu hỏi quan 

trọng và áp dụng chính nó để giải quyết 

vấn đề. 

   

CEMS Asia Pacific 

8 Temasek Boulevard, # 42-00 

Suntec Tower Three 

038988 Singapore, Singapore 

Tel: +65 68292144 

Fax: +65 68292145 

Email: info@cems.com.sg 

Website: www.cems.com.sg 
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Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 

Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông tin liên hệ Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

TRUNG QUỐC (CHINA) 

Triển lãm 

hàng đầu 

toàn cầu về 

công nghệ in, 

khắc và bảng 

hiệu kỹ thuật 

số 

DPES EXPO 

Quảng Châu 

07.02.2023 

- 

09.02.2023 

PWTC Poly 

World Trade 

Center, 

1000 Xingang 

East Rd 

Haizhu, 510308 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

DPES EXPO, diễn ra tại Trung tâm 

Thương mại Thế giới Poly của 

Quảng Châu, là hội chợ thương 

mại quốc tế hàng đầu về công nghệ 

in, khắc và hệ thống bảng hiệu kỹ 

thuật số. Hơn 600 nhà triển lãm từ 

khắp nơi trên thế giới giới thiệu 

các sản phẩm và công nghệ mới 

nhất của họ trong một không gian 

triển lãm rộng lớn. Đây là cơ hội 

tốt để các doanh nghiệp xác định 

các xu hướng của ngành và tận 

dụng cơ hội để mở ra các lĩnh vực 

kinh doanh mới. Vì công nghệ kỹ 

thuật số là một ngành công nghiệp 

mới nổi trong cả đời sống hàng 

ngày lẫn lĩnh vực kinh doanh, việc 

tham quan triển lãm với đại diện 

của tất cả các thương hiệu lớn này 

là cấp thiết đối với tất cả các doanh 

nhân thuộc các ngành liên quan. 

Trung tâm Thương mại Thế giới 

Poly là một khu phức hợp lớn gồm 

các tòa nhà, được kết nối với tất cả 

các tuyến đường sắt và tàu điện 

ngầm của thành phố. Hơn nữa, nó 

   

Guangzhou D PES United Network 

Technology Co. Ltd. 

Xingang donglu No.1000, Haizhu District 

510335 Guangzhou, China 

Tel: +86 (0)20 38023852 

Fax: +86 (0)20 38023815 

Email: ivy.li@dpes.com.cn; 

service@dpes.com.cn 

Website: www.chinasignexpo.com 
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có thể dễ dàng truy cập bằng xe 

hơi. Khoảng cách đến sân bay là 40 

km. 

Hội chợ mỹ 

phẩm và hóa 

chất gia dụng 

PCHI Personal 

Care & Home 

Ingredients 

Quảng Châu 

15.02.2023 

- 

17.02.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

PCHI Personal Care & Home 

Ingredients Quảng Châu là hội chợ 

thương mại về mỹ phẩm và hóa 

chất gia dụng. Khách mua hàng và 

nhà cung cấp gặp nhau tại đây để 

tìm hiểu về các xu hướng trên thị 

trường cũng như giới thiệu về 

những đổi mới công nghệ, phát 

triển khoa học mới và các quy tắc 

quốc tế mới. Khách tham quan có 

cơ hội thiết lập các mối quan hệ 

kinh doanh và cơ hội hợp tác. 

   

Reed Exhibitions (China) Ltd. 

42nd floor, Intercontinental Center, 100 

Yutong Road, Zhabei District 

Shanghai, China 

Email: askchina@rxglobal.com 

Website: www.reedexpo.com.cn 

Triển lãm 

quốc tế về 

công nghệ 

sơn phủ 

Chinacoat 

Guangzhou 

22.02.2023 

- 

24.02.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Chinacoat là triển lãm quốc tế về 

các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh 

vực công nghệ sơn phủ. Triển lãm 

cung cấp cơ hội giao lưu mang tầm 

quốc tế cho các nhà triển lãm nước 

ngoài và khách thương mại trong 

ngành. Ngoài công nghệ sơn phủ 

còn có các sản phẩm từ lĩnh vực 

mực in và chất kết dính được giới 

thiệu. 

   

New Expostar (SZ) co. Ltd. 

4003 Shennan Dong Road, World Finance 

Centre, Block A 

518001 Shenzhen, China 

Tel: +86 (7)55 61388100 

Fax: +86 (7)55 61388113 

Email: shg@new-expostar.com 

Website: exhibition@new-expostar.com 

Hội chợ tự 

động hóa 

công nghiệp 

SPS Quảng 

Châu 

SIAF - SPS 

Industrial 

Automation 

Fair 

Guangzhou 

01.03.2023 

- 

03.03.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Pazhou Complex ở Quảng Châu là 

trung tâm triển lãm lớn nhất châu 

Á với kiến trúc hiện đại và cơ sở 

hạ tầng đặc trưng. Các nhà triển 

lãm nổi tiếng, bao gồm các công ty 

con của các nhà sản xuất Đức cũng 

góp mặt tại Hội chợ Tự động hóa 

Công nghiệp SIAF - PLC dành cho 

thị trường Trung Quốc. Đây là sự 

kiện truyền thông và thông tin 

trong ngành nhằm mang đến cho 

   

Guangzhou Guangya Messe Frankfurt Co. 

Ltd. 

F.26, No.9, Linhexi Road, Tianhe District 

510620 Guangzhou, China 

Tel: +86 (0)20 38251558 

Fax: +86 (0)20 38251400 

Email: 

phil.wong@hongkong.messefrankfurt.com 

Website: www.messefrankfurt.com.hk 
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các công ty triển lãm cơ hội được 

giới thiệu trước khán giả là các 

chuyên gia.  

Triển lãm 

Quốc tế 

Trung Quốc 

về Sản phẩm 

Bao bì 

PACKINNO 

Quảng Châu 

02.03.2023 

- 

04.03.2023 

Fair location: 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Là nền tảng giao dịch lớn nhất cho 

các sản phẩm và vật liệu bao bì 

đóng gói xanh và sáng tạo tại 

Trung Quốc, Triển lãm Quốc tế 

Quảng Châu Trung Quốc về Sản 

phẩm Bao bì PACKINNO sẽ được 

tổ chức tại Khu B, Khu phức hợp 

xuất nhập khẩu Trung Quốc, 

Quảng Châu, Trung Quốc. 

PACKINNO đem đến đầy đủ các 

sản phẩm và vật liệu đóng gói sáng 

tạo và đa chức năng, bao bì cao cấp 

phù hợp với nhiều sản phẩm khác 

nhau, chẳng hạn như hàng xa xỉ, đồ 

trang sức & đồng hồ, mỹ phẩm, 

thuốc lá, rượu & rượu mạnh, trà, 

sản phẩm sức khỏe, thực phẩm, 

điện tử & điện thiết bị gia dụng 

cũng như quà tặng, nhằm phục vụ 

nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Với sự hỗ trợ hợp tác của Sino-

Pack, khách tham gia sẽ được tận 

hưởng trải nghiệm tìm nguồn cung 

ứng toàn diện và tiết kiệm cho các 

máy móc và sản phẩm đóng gói 

thông qua sự kiện này. Với sự phát 

triển nhanh chóng của thương mại 

điện tử, kéo theo sự phát triển 

nhanh chóng của bao bì hậu cần, 

PACKINNO cũng sẽ có một khu 

vực đặc biệt về vật liệu đóng gói 

hậu cần nhằm trưng bày các sản 

phẩm thùng carton phổ biến và vật 

liệu đóng gói đặc biệt có khả năng 

   

Adsale Group 

6th Floor, 321 Java Road, North Point 

Hong Kong, China 

Tel: +86 852 28118897 

Fax: +86 852 25165024 

Email: ebusiness@adsale.com.hk 

Website: www.adsale.com.hk 
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chống sốc, chống thấm nước và 

chống bẹp. Ngoài các vật liệu 

thông thường, khu vực vật liệu cải 

tiến sẽ giúp người dùng làm quen 

với các công nghệ và vật liệu mới 

nhất về phim, hạt nhựa 

masterbatch, mực in và sơn. 

Hội chợ 

Thương mại 

Quốc tế về 

Hàng dệt gia 

dụng và Phụ 

kiện 

Intertextile 

Shanghai 

Home Textiles 

08.03.2023 

- 

10.03.2023 

NECC National 

Exhibition and 

Convention 

Center, 

228 Pan Zhong 

Dong Lu 

Qingpu Qu, 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

Intertextile Shanghai Home 

Textiles là sự kiện lớn nhất và 

quan trọng nhất của ngành dệt may 

gia đình tại Trung Quốc, diễn ra 

hàng năm tại Thượng Hải. Nó tập 

hợp các chuyên gia với các nhà sản 

xuất và nhà cung cấp và cung cấp 

một nền tảng hoàn hảo để thông 

báo về các chiến lược và hướng 

tiếp thị mới cũng như cập nhật các 

xu hướng mới nhất. Đối với nhiều 

nhà triển lãm, số lượng khách tham 

quan khổng lồ là một trong những 

tiêu chí quan trọng nhất và do đó là 

khía cạnh thú vị nhất của sự kiện. 

Trong số khách tham quan cũng có 

người mua của một số nhà bán lẻ 

quốc tế nổi tiếng. Hội chợ thu hút 

các nhà sản xuất hàng dệt gia dụng, 

nhà thiết kế và người mua từ cửa 

hàng bán lẻ và giới thiệu hàng dệt 

may cho giường, bồn tắm, bàn và 

nhà bếp, đồ trang trí tường và cửa 

sổ, vải bọc và các sản phẩm thiết 

kế nội thất khác. 

   

Messe Frankfurt (HK) Ltd. 

35/F China Resources Building, Harbour 

Road Wanchai 

Hong Kong, China 

Tel: +85 2 28027728 

Fax: +85 2 25988771 

Email: info@hongkong.messefrankfurt.com 

Website: www.messefrankfurt.com.hk 

Triển lãm 

Công nghiệp 

Sản xuất & 

Thiết bị 

Quốc tế 

CIEX Tianjin 

09.03.2023 

- 

12.03.2023 

Tianjin 

Meijiang 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

CIEX là hội chợ thương mại quốc 

tế trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất 

công nghiệp và chế biến. Sự kiện 

diễn ra hai lần một năm và mở cửa 

cho cả khách thương mại và khách 

   

Guangzhou Zhenwei International 

Exhibition Co., Ltd. 

Room 405, Qisheng Park, No.2433 Xingang 

Dong Road 

Guangzhou, China 
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Trung Quốc Youyi South 

Road, 300061 

Tianjin, 

Tianjin, China 

quan tâm khác. Hội chợ cung cấp 

các giải pháp chi tiết và hệ thống 

cho kỹ thuật cơ khí và nhà máy, 

cách sử dụng robot công nghiệp và 

tăng hiệu quả trong hầu hết các 

lĩnh vực công nghiệp. Khách 

thương mại sẽ tìm thấy một nền 

tảng lý tưởng để thiết lập các liên 

hệ kinh doanh mới. Đây là môi 

trường tối ưu để các chuyên gia 

quốc tế gặp gỡ và thảo luận thông 

tin từ ngành. Những du khách tư 

nhân quan tâm sẽ có cơ hội tìm 

hiểu được thông tin toàn diện về 

máy công cụ, linh kiện thủy lực, 

máy móc công nghiệp, v.v. Triển 

lãm còn bao gồm một chương trình 

hỗ trợ hàng đầu dành riêng cho 

những phát triển hiện tại và xu 

hướng tương lai. 

Tel: +86 (0)20 83953253 

Fax: +86 (0)20 83953200 

Email: lwy@zhenweiexpo.com 

Website: www.zhenweiexpo.com 

Triển lãm 

Robot Công 

nghiệp Quốc 

tế Thiên Tân 

Trung Quốc 

CIRE China 

Tianjin 

International 

Industry Robot 

Exhibition 

Tianjin 

09.03.2023 

- 

12.03.2023 

Tianjin 

Meijiang 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

Youyi South 

Road, 300061 

Tianjin, 

Tianjin, China 

CIRE - Triển lãm Robot Công 

nghiệp Quốc tế Thiên Tân Trung 

Quốc là hội chợ thương mại quốc 

tế về lĩnh vực robot trong công 

nghiệp. Sự kiện diễn ra mỗi năm 

một lần tại Trung tâm Triển lãm & 

Hội nghị Thiên Tân Meijiang và 

mở cửa cho cả khách thương mại 

và khách quan tâm khác. Hội chợ 

giới thiệu cách sử dụng rô bốt công 

nghiệp nhằm giúp tăng khả năng 

sinh lợi trong các lĩnh vực yêu cầu 

giải pháp hệ thống chi tiết. Khách 

tham gia sẽ tìm thấy một nền tảng 

lý tưởng để thiết lập các liên hệ 

kinh doanh mới. Đây là môi trường 

tối ưu để các chuyên gia quốc tế 

   

Guangzhou Zhenwei International 

Exhibition Co., Ltd. 

Room 405, Qisheng Park, No.2433 Xingang 

Dong Road 

Guangzhou, China 

Tel: +86 (0)20 83953253 

Fax: +86 (0)20 83953200 

Email: lwy@zhenweiexpo.com 

Website: www.zhenweiexpo.com 
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gặp gỡ và thảo luận thông tin từ 

ngành. Những khách tham quan tư 

nhân quan tâm sẽ có cơ hội có 

được thông tin toàn diện về cánh 

tay rô bốt, hệ thống xử lý hình ảnh, 

hệ thống điều khiển, hệ thống năng 

lượng, rô bốt song song, rô bốt 

Cartesian, rô bốt phun, rô bốt hàn, 

v.v. Triển lãm còn bao gồm một 

chương trình hỗ trợ hàng đầu dành 

riêng cho những phát triển hiện tại 

và xu hướng tương lai. 

Triển lãm sắc 

đẹp & thể 

hình quốc tế 

Trung Quốc 

CIBE China 

International 

Beauty Expo 

Guangzhou 

10.03.2023 

- 

12.03.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

CIBE - China International Beauty 

Expo tại Quảng Châu là hội chợ 

thương mại quốc tế về sức khỏe và 

sắc đẹp. Đây là một trong những 

hội chợ quan trọng nhất trong lĩnh 

vực này ở Trung Quốc để giới 

thiệu cho du khách các sản phẩm 

khác nhau giúp người dùng có 

được thân hình đẹp và thon gọn. 

Khách tham gia cũng có cơ hội 

nhận được thông tin về các thủ 

thuật thẩm mỹ như nâng ngực 

thông qua triển lãm. Các nhà triển 

lãm là các công ty nổi tiếng trong 

nước và quốc tế trong ngành. 

   

Beijing United Beauty Sci&Tech 

Development Co.,Ltd. 

F6, Shengjie Business Building, No.16 

XiBaHeBeiLi, Chaoyang District 

100028 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 597925738010 

Fax: +86 (0)10 597925738001 

Email: songxq123@hotmail.com 

Website: www.regimen.com.cn 

Triển lãm 

Sức khỏe, 

Lối sống, 

Thể hình 

Thượng Hải 

Trung Quốc 

IWF China 

Shanghai 

Health, 

Wellness, 

Fitness Expo 

Shanghai 

17.03.2023 

- 

19.03.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

Triển lãm Sức khỏe, Lối sống, Thể 

hình Quốc tế Thượng Hải Trung 

Quốc - IWF SHANGHAI Fitness 

Expo - sẽ được tổ chức tại Trung 

tâm Triển lãm Quốc tế Mới 

Thượng Hải. IWF THƯỢNG HẢI 

đặt mục tiêu xây dựng một nền 

tảng kinh doanh về thể dục và thể 

thao ở Đồng bằng sông Dương Tử 

để từ đó sẽ lan rộng ra toàn Trung 

   

Shanghai Donnor Exhibition Service Co., 

Ltd. 

16F, No. 441 North Henan Road, Jinyi 

Mansion 

Shanghai, China 

Email: iwf@donnor.com 

Website: www.donnor.com/en 
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China Quốc, Châu Á và cả thế giới thông 

qua việc hợp tác giữa các hiệp hội 

và thu hút các công ty đủ điều kiện 

có tiềm năng đổi mới. Hội chợ 

thương mại, diễn ra cả trực tuyến 

và ngoại tuyến, sẽ có hơn 800 

thương hiệu từ hơn 55 quốc gia và 

khu vực, đặc biệt là các công ty 

công nghiệp hàng đầu, với các gian 

hàng triển lãm hoặc thông qua 

Internet để giới thiệu các bài báo, 

công nghệ, dịch vụ và giải pháp 

mới nhất , v.v. Kết nối các nhà 

cung cấp và người mua qua một 

nền tảng kỹ thuật số hiệu quả, IWF 

SHANGHAI có một mạng lưới 

tuyệt vời trong ngành thể dục 

Trung Quốc để khám phá các đơn 

khách hàng tiềm năng. 

Hội chợ vật 

liệu xây dựng 

và trang trí 

Build + Decor 

Beijing 

19.03.2023 

- 

22.03.2023 

CIEC - China 

International 

Exhibition 

Center, 

6 East 

Beisanhuan 

Road, 

Chaoyang 

District, 

100082 

Beijing, 

Beijing, China 

Build + Decor ở Bắc Kinh là một 

trong những triển lãm xây dựng 

quốc tế lớn nhất và có ảnh hưởng 

nhất. Đây là hội chợ thương mại 

châu Á về vật liệu xây dựng và vật 

liệu trang trí, mang đến cho khách 

tham quan cơ hội dễ dàng để liên 

hệ với các nhà cung cấp hàng đầu 

trong ngành. Các nhà cung cấp 

Trung Quốc có cơ hội giới thiệu 

sản phẩm và dịch vụ của họ với 

khán giả quốc tế. 

   

CIEC Exhibition Company, Ltd. 

6 East Beisanhuan Road 

100028 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 84600348 

Fax: +86 (0)10 84600760 

Email: zhanghaoming@ciec.com.cn 

Website: www.ciec-exhibition.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

công nghệ 

bán dẫn 

Semicon China 

Shanghai 

22.03.2023 

- 

24.03.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Semicon China là hội chợ thương 

mại quốc tế về công nghệ bán dẫn, 

diễn ra mỗi năm một lần tại 

Thượng Hải. Kể từ khi thành lập 

vào năm 1988, sự kiện đã phát 

triển thành triển lãm lớn nhất và 

   

SEMI Global Headquarters 

3081 Zanker Road 

95134 San José, USA 

Tel: +1 (4)08 9436900 

Fax: +1 (4)08 4289600 

Email: semihq@semi.org 
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Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

toàn diện nhất cho ngành công 

nghiệp bán dẫn ở Trung Quốc, lập 

nên toàn bộ chuỗi giá trị cung ứng 

bắt đầu từ khâu thiết kế đến phát 

triển thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

Triển lãm được chia thành sáu 

phần: LED, ứng dụng vi mạch, 

TSV, MEMS, ứng dụng công nghệ 

thứ cấp và giải pháp năng suất Fab, 

cuộc sống thông minh. Các nhà 

triển lãm trong nước và quốc tế 

trưng bày hàng nghìn sản phẩm, 

công nghệ, giải pháp và dịch vụ 

mới của ngành  đại diện cho các 

khâu quan trọng của Semicon 

China. Gian hàng LED là triển lãm 

chuyên đề duy nhất về sản xuất đèn 

LED ở Trung Quốc và là sự kiện 

lớn nhất của ngành công nghiệp 

LED về chuỗi sản xuất đèn LED 

hoàn chỉnh. Qua đó, Semicon 

China có cơ hội nhấn mạnh thêm 

vị trí  quan trọng của mình trong 

ngành. Ngoài ra, triển lãm còn là 

nền tảng thông tin và truyền thông 

với các diễn đàn kỹ thuật giàu 

thông tin, các chương trình kinh 

doanh mở rộng và các hội thảo 

thực hành tương tác liên quan. 

Website: www.semi.org 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

bảo dưỡng và 

sửa chữa ô tô 

AMR Auto 

Maintenance & 

Repair Tianjin 

23.03.2023 

- 

26.03.2023 

Tianjin 

Meijiang 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

Youyi South 

Road, 300061 

Tianjin, 

Hội chợ triển lãm bảo dưỡng và 

sửa chữa ô tô AMR là một trong 

những hội chợ thương mại lớn nhất 

về bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tại 

Trung Quốc, Châu Á và trên toàn 

thế giới. Triển lãm tập trung vào 

thiết bị và dụng cụ cửa hàng. Đây 

là sự kiện truyền thông và thông tin 

   

Beijing Traders-Link International 

Exhibition Co., Ltd 

Rm 2302, Blk B, Starlife International 

Apartment,No.222, Wangjing Xiyuan 

100102 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 84724014 

Fax: +86 (0)10 84723019 

Email: Kellyli@traderslink.com.cn 
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Tianjin, China trong ngành nhằm mang đến cho 

các công ty triển lãm cơ hội được 

giới thiệu trước khán giả là các 

chuyên gia. Khách tham gia có thể 

tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và dịch 

vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

Website: www.auto-maintenance.com.cn 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế hàng 

gia dụng, quà 

tặng, nghệ 

thuật, hàng 

thủ công và 

thiết kế sáng 

tạo 

Gifts & Home 

Beijing 

23.03.2023 

- 

25.03.2023 

CIEC - China 

International 

Exhibition 

Center, 

6 East 

Beisanhuan 

Road, 

Chaoyang 

District, 

100082 

Beijing, 

Beijing, China 

The Gifts & Home ở Bắc Kinh là 

hội chợ thương mại quốc tế về 

hàng gia dụng, quà tặng, nghệ 

thuật, hàng thủ công và thiết kế 

sáng tạo. Đây là sự kiện truyền 

thông và thông tin trong ngành 

nhằm mang đến cho các công ty 

triển lãm cơ hội được giới thiệu 

trước khán giả là các chuyên gia. 

Khách tham gia có thể tìm thấy 

thông tin chuyên sâu và toàn diện 

tại đây về những phát triển, xu 

hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

   

Reed Exhibitions (China) Ltd. Head Office 

No.1 -3, Xinynan South Road, Chaoyang 

District 

100027 Beijing, China 

Tel: +86 (1)0 59339000 

Fax: +86 (1)0 59339333 

Email: enquiry@reedexpo.com.cn 

Website: www.reedexpo.com.cn 

Triển lãm 

quốc tế về đá 

và chế biến  

đá 

Xiamen Stone 

Fair Xiamen 

26.03.2023 

- 

29.03.2023 

Xiamen 

International 

Conference & 

Exhibition 

Center, 

198# Huizhan 

Road, Siming 

District, 

361008 

Xiamen, 

Fujian, China 

Hội chợ đá Hạ Môn là một triển 

lãm quốc tế về đá và chế biến đá ở 

Hạ Môn. Tại đây, một số lượng lớn 

các nhà triển lãm quốc tế trưng bày 

các sản phẩm, cải tiến và giải pháp 

thiết kế mới nhất của họ. Sự kiện 

cung cấp một nền tảng hoàn hảo để 

thiết lập hoặc phát triển các mối 

quan hệ. Triển lãm đặc biệt hướng 

đến các nhà nhập khẩu đá và 

những người ra quyết định trong 

ngành xây dựng. 

   

Xiamen Jinhongxin Exhibition Co. Ltd. 

198# Huizhan Road, Siming District 

Xiamen, China 

Tel: +86 (0)592 5959616 

Fax: +86 (0)592 5959618 

Email: info@stonefair.org.cn 

Website: www.stonefair.org.cn 

Triển lãm 

Thuyền Quốc 

CIBS China 

Shanghai 

27.03.2023 

- 

Shanghai 

World Expo 

CIBS - China Shanghai 

International Boat Show là triển 
   

Shanghai UBM Sinoexpo International 

Exhibition Co. Ltd. 
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tế International 

Boat Show 

Shanghai 

29.03.2023 Exhibition & 

Convention 

Center, 

1099 Guozhan 

Rd., 200126 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

lãm du thuyền lớn nhất và lâu đời 

nhất ở Trung Quốc. Lần đầu tiên 

vào năm 1996, họ đã biểu diễn 

ngày nay được xếp hạng trong số 

những hội chợ thương mại quan 

trọng nhất của ngành. Các sản 

phẩm trưng bày bao gồm thuyền 

Trung Quốc và quốc tế và du 

thuyền sang trọng, phụ kiện 

thuyền, dịch vụ thể thao dưới nước, 

bến du thuyền và các hoạt động 

giải trí, cũng như các sản phẩm du 

lịch. CIBS là một nền tảng tuyệt 

vời cho các sản phẩm của ngành 

công nghiệp, nhưng mang đến cho 

khán giả Trung Quốc và quốc tế 

phong cách sống hàng hải của du 

thuyền và văn hóa thể thao dưới 

nước. Không giống bất kỳ ngành 

công nghiệp nào khác, ngành công 

nghiệp này còn là hiện thân của lối 

sống gắn liền với sự sang trọng, 

giải trí và chất lượng cuộc sống. 

10 Fl. Xian Dai Mansion, 218 Xiang Yang 

Road 

200031 Shanghai, China 

Tel: + 86 (0)21 64371178 

Fax: + 86 (0)21 64370982 

Email: info@cmpsinoexpo.com 

Website: www.ubmsinoexpo.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế dành 

cho các nhà 

cung cấp 

ngành nội 

thất và phụ 

kiện nội thất 

interzum 

Guangzhou 

28.03.2023 

- 

31.03.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Interzum một hội chợ thương mại 

quốc tế dành cho các nhà cung cấp 

ngành nội thất và xây dựng nội 

thất, diễn ra mỗi năm một lần tại 

Quảng Châu. Là một nhánh của 

interzum ở Cologne, hội chợ có vị 

thế vững chắc ở thị trường Trung 

Quốc và châu Á và được coi là sự 

kiện công nghiệp hàng đầu ở châu 

Á. Interzum cung cấp đầy đủ các 

loại máy chế biến gỗ công nghiệp, 

sản xuất đồ nội thất và thiết kế nội 

thất ở Châu Á, bao gồm các vật 

liệu và linh kiện để sản xuất đồ nội 

   

Koelnmesse Co. Ltd. 

No. 8 Dong San Huan North Road 

100004 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 65907766 

Fax: +86 (0)10 65906139 

Email: info@koelnmesse.cn 

Website: www.koelnmesse-

international.com 
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thất và thiết kế nội thất, thiết bị, vật 

liệu và linh kiện để sản xuất đồ nội 

thất bọc và đệm, vật liệu bọc, vật 

liệu sáng tạo và thiết bị chiếu sáng. 

Ngoài ra, sự kiện đã trở thành 

nguồn cảm hứng và là nơi mà 

nhiều nhà triển lãm trong nước 

cũng như quốc tế giao lưu gặp gỡ, 

với các xu hướng và tầm nhìn thiết 

kế đổi mới và ra mắt sản phẩm 

toàn cầu. Hội chợ chỉ dành cho 

khách tham quan thương mại với 

ngày càng nhiều khách đến từ nước 

ngoài và do đó thúc đẩy thương 

mại toàn cầu, sản xuất và thiết kế 

nội thất của ngành nội thất trên 

phạm vi quốc tế. Interzum Quảng 

Châu diễn ra song song với Hội 

chợ Nội thất Quốc tế CIFF Trung 

Quốc, tạo cơ hội kinh doanh mới 

cho người mua và nhà sản xuất. 

Triển lãm 

công nghệ 

sản xuất công 

nghiệp quốc 

tế Thâm 

Quyến 

ITES Shenzhen 

29.03.2023 

- 

01.04.2023 

Shenzhen 

World 

Exhibition & 

Convention 

Center, 

No.1 

Zhancheng 

Road, Fuhai 

Street, Bao’an 

District, 

Shenzhen, 

Guangdong, 

China 

ITES đã được tổ chức hơn hai thập 

kỷ tại Thâm Quyến với tư cách là 

một nền tảng cao cấp cho các công 

ty hoạt động trong ngành sản xuất. 

Được tổ chức bởi Công ty TNHH 

Triển lãm & Hội nghị Huanyue 

Thâm Quyến, đây là triển lãm 

chuyên nghiệp quốc tế được ủy 

quyền bởi UFI và BPA ở miền 

Nam Trung Quốc và cũng là một 

trong 10 triển lãm có thương hiệu 

hàng đầu được chính quyền thành 

phố Thâm Quyến lựa chọn. ITES 

sẽ được ra mắt với 8 chương trình 

theo chủ đề tại Trung tâm Hội nghị 

& Triển lãm Thế giới Thâm Quyến 

   

Shenzhen Huanyue Convention & 

Exhibition Co., Ltd. 

Room 1218, Building A, Xinian Center, 

Futian District 

518040 Shenzhen, China 

Email: info@simmtime.com 

Website: www.simmtime.com 
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- địa điểm triển lãm lớn nhất trên 

thế giới. Là nền tảng giới thiệu 

máy công cụ, nhà máy thông minh, 

robot, sản xuất bồi đắp, công cụ và 

linh kiện, ITES tập hợp hơn 1.200 

thương hiệu quốc tế từ hơn 20 

quốc gia và khu vực với các sản 

phẩm mới nhất của họ, thu hút hơn 

100.000 người mua, người ra quyết 

định, kỹ sư và kỹ thuật viên đến 

triển lãm hàng năm. Những người 

ra quyết định và người mua chuyên 

nghiệp đang hoạt động trong các 

lĩnh vực gia công kim loại/độ 

chính xác, sản xuất ô tô, xe máy & 

phụ tùng, 3C, IoT, quang học, chất 

bán dẫn, y tế, khuôn & khuôn, v.v. 

Khách tham quan có cơ hội tham 

quan nhà xưởng, tour hướng dẫn 

độc quyền cũng như thưởng thức 

đồ uống & thực phẩm, v.v. ITES sẽ 

được tổ chức tại Trung tâm Hội 

nghị & Triển lãm Thế giới Thâm 

Quyến, với quy mô 240.000 mét 

vuông. Sự kiện tập trung vào máy 

công cụ, gia công kỹ thuật số, độ 

chính xác cao, các công nghệ và 

giải pháp được cá nhân hóa và đổi 

mới cho các ngành công nghiệp 

khác nhau. Tất cả du khách sẽ có 

quyền sử dụng phòng ăn trên L3 và 

đỗ xe miễn phí trên bãi đậu xe 

ngầm hai tầng. Trung tâm Hội nghị 

& Triển lãm Thế giới Thâm Quyến 

tận dụng lợi thế địa lý của Khu vực 

Vịnh Lớn để cung cấp cho tất cả 

các nhà sản xuất và nhà cung cấp 
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nhiều cơ hội kinh doanh. Bên cạnh 

đó, ITES cố gắng tạo ra một nền 

tảng một cửa cho ngành gia công 

kim loại nhằm giúp định hình việc 

sản xuất trong tương lai. 

Triển lãm lớn 

bao trùm 

toàn bộ chuỗi 

ngành bao bì 

WEPACK 

Shenzhen 

06.04.2023 

- 

08.04.2023 

Shenzhen 

World 

Exhibition & 

Convention 

Center, 

No.1 

Zhancheng 

Road, Fuhai 

Street, Bao’an 

District, 

Shenzhen, 

Guangdong, 

China 

RX Trung Quốc ra mắt WEPACK 

tại Trung tâm Hội nghị & Triển 

lãm Thế giới Thâm Quyến. Với tư 

cách là một sự kiện được chờ đợi 

trên toàn cầu, WEPACK bao gồm 

toàn bộ chuỗi ngành bao bì và các 

xu hướng mới nhất nhờ vào nhu 

cầu tăng vọtcủa ngành. Thuộc sở 

hữu của WEPACK, triển lãm lớn 9 

trong 1 bao gồm SinoCorrugated 

South, SinoFoldingCarton, 

SinoFlexPack South, Digital 

Printing Technology Expo 

(DPrint), SinoPaper South, 

Intralogistics and Process 

Management Expo (InMAT), 

China Packaging Container Expo 

(PACKCON), Food Pack & Tech, 

Triển lãm Xây dựng và Vận hành 

Kho lạnh & Kho lạnh Châu Á 

(CSRW) quy tụ tổng cộng hơn 

1.500 nhà triển lãm đủ điều kiện và 

hơn 120.000 người mua giao dịch 

từ trực tuyến đến ngoại tuyến trên 

khu vực triển lãm rộng 160.000 

m2. Như những năm trước, 

WEPACK sẽ tiếp tục tung ra các 

chương trình kết hợp như Giới 

thiệu hợp tác trực tuyến, Tham 

quan có hướng dẫn trực tuyến, 

Running Man, Phát trực tiếp nhà 

triển lãm, Phỏng vấn nhà triển lãm 

   

Reed Exhibitions (China) Ltd. 

42nd floor, Intercontinental Center, 100 

Yutong Road, Zhabei District 

Shanghai, China 

Email: askchina@rxglobal.com 

Website: www.reedexpo.com.cn 
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và Hội thảo trên web trong ngành 

để tạo ra một kênh liên lạc kết nối 

các nhà triển lãm và khán giả trực 

tuyến. Đối với du khách nước 

ngoài, triển lãm trực tuyến mang 

đến khả năng tìm hiểu thị trường 

bao bì toàn cầu, cập nhật các sản 

phẩm và công nghệ mới nhất, mua 

thiết bị mới và giới thiệu công 

nghệ mới để đáp ứng những thay 

đổi của thị trường trong thời kỳ 

hậu đại dịch. 

Triển lãm 

quốc tế về 

điện lạnh, 

điều hòa 

không khí, 

sưởi ấm và 

thông gió, 

chế biến, 

đóng gói và 

bảo quản 

thực phẩm 

đông lạnh 

China 

Refrigeration 

Shanghai 

07.04.2023 

- 

09.04.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

China Refrigeration là một trong 

những triển lãm hàng đầu trên thế 

giới về điện lạnh, điều hòa không 

khí, sưởi ấm và thông gió, chế 

biến, đóng gói và bảo quản thực 

phẩm đông lạnh. Sự kiện bao gồm 

một loạt các triển lãm, với những 

tiến bộ mới nhất trong công nghệ 

phản ánh những phát triển và thành 

tựu quan trọng nhất trong ngành, 

Triển lãm là thị trường lý tưởng để 

các công ty trong ngành tung ra các 

sản phẩm, công nghệ mới nhất và 

tìm kiếm thứ họ muốn, để các 

chuyên gia mua, bán và xây dựng 

mạng lưới kinh doanh. Ngoài ra, 

nhiều hội thảo khác nhau sẽ được 

tổ chức với các chủ đề mới nhất và 

nóng nhất trong ngành HVAC&R. 

   

Beijing International Exhibition Centre 

(BIEC) 

Suite 601, Floor 6, Henghua International 

Mansion 26, Yuetanbeijie 

100045 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 58565888 

Fax: +86 (0)10 58566000 

Email: eexponews@ciec.com.cn 

Website: www.cr-expo.com 

Triển lãm 

máy công cụ 

quốc tế 

CIMT China 

International 

Machine Tool 

Show Beijing 

10.04.2023 

- 

15.04.2023 

CIEC - China 

International 

Exhibition 

Center, 

6 East 

Beisanhuan 

CIMT - Triển lãm Máy công cụ 

Quốc tế Trung Quốc - là một trong 

những triển lãm máy công cụ lớn 

nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế 

giới. Tất cả các nhà sản xuất máy 

công cụ nổi tiếng sẽ tham gia triển 

   

China National Machine Tool Corp 

No.36 East Road of the North Third Ring 

100013 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 58257045 

Fax: +86 (0)10 58257040 

Email: xxb@cnmtc.net 
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Road, 

Chaoyang 

District, 

100082 

Beijing, 

Beijing, China 

lãm để trưng bày công nghệ và 

thiết bị sản xuất tiên tiến nhất. 

Những người tham gia sẽ có cơ hội 

thảo luận về công nghệ, hợp tác 

thương mại và kinh doanh và trao 

đổi thông tin. Các hội nghị và hội 

thảo trao đổi công nghệ khác nhau 

đem đến nền tảng trao đổi gặp gỡ 

cho các nhà cung cấp và người 

mua. Các hoạt động như ngày 

doanh nghiệp và họp báo cũng 

được tổ chức. 

Website: www.cnmtc.net 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

linh kiện, hệ 

thống và ứng 

dụng điện tử 

electronica 

China Shanghai 

13.04.2023 

- 

15.04.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

Electronica China là hội chợ 

thương mại quốc tế về linh kiện, hệ 

thống và ứng dụng điện tử, diễn ra 

mỗi năm một lần tại Thượng Hải. 

Kể từ khi được thành lập vào năm 

2002, hội chợ đã phát triển thành 

nền tảng hàng đầu trong ngành và 

là nơi gặp gỡ thường niên quan 

trọng nhất của ngành công nghiệp 

điện tử Trung Quốc. Sự kiện bao 

gồm toàn bộ phạm vi của ngành 

công nghiệp điện tử từ linh kiện 

điện tử cho đến sản xuất. Nhiều 

nhà triển lãm của ngành sẽ giới 

thiệu những cải tiến, phát triển và 

công nghệ mới nhất của họ từ công 

nghệ cảm biến, điều khiển và đo 

lường trên ngoại vi hệ thống và 

công nghệ servo đến phần mềm 

cho ngành công nghiệp điện tử. 

Hội chợ là một phần của sự kiện 

Elctronica ở Munich và chỉ dành 

cho khách thương mại. Là một nền 

tảng thông tin và truyền thông, các 

nhà phát triển và ban quản lý trong 

   

Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 Munich, Germany 

Tel: +49 (0)89 94920720 

Fax: +49 (0)89 94920729 

Email: info@messe-muenchen.de 

Website: www.messe-muenchen.de 
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hầu hết các phân khúc người tiêu 

dùng chia sẻ bí quyết và kinh 

nghiệm của mình, từ ô tô và điện 

tử công nghiệp đến hệ thống nhúng 

và không dây cho đến MEMS và 

điện tử y tế. Ngoài ra, Electronica 

China cho phép các công ty nước 

ngoài tiếp cận thị trường Trung 

Quốc và châu Á, đồng thời cung 

cấp một nền tảng để liên hệ trực 

tiếp với đại diện của các công ty 

quan trọng nhất cũng như các công 

ty mới và đang phát triển của 

ngành. Ngoài ra, du khách có cơ 

hội  tham gia vào một buổi hội 

thảo nâng cao. 

Triển lãm 

ứng dụng và 

công nghệ 

Internet vạn 

vật quốc tế 

Trung Quốc 

IOTE Shanghai 

19.04.2023 

- 

21.04.2023 

Shanghai 

World Expo 

Exhibition & 

Convention 

Center, 

1099 Guozhan 

Rd., 200126 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

IOTE - International Internet of 

Things Expo Thượng Hải - là hội 

chợ thương mại quốc tế về công 

nghệ và ứng dụng cho Internet vạn 

vật và là một trong những hội chợ 

hàng đầu của loại hình này ở Trung 

Quốc và khắp châu Á. Các nhà 

triển lãm sẽ giới thiệu những công 

nghệ và cải tiến mới nhất trong 

lĩnh vực RFID. Khách truy cập có 

thể tìm thấy thông tin chuyên sâu 

và toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và dịch 

vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. 

   

Shenzhen U-Link Media Co. Ltd. 

Room 706,Shanghai Auto Building,Nan hai 

Road 

Shenzhen, China 

Tel: +86 (0)755 86227155 

Fax: +86 (0)755 86227110 

Email: iotexpo@live.cn 

Website: www.iotexpo.com.cn 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

bán lẻ thực 

phẩm và 

khách sạn ở 

ANUFOOD 

China 

Shenzhen 

10.05.2023 

- 

12.05.2023 

Shenzhen 

World 

Exhibition & 

Convention 

Center, 

No.1 

ANUFOOD Trung Quốc sẽ được 

tổ chức tại Trung tâm Hội nghị & 

Triển lãm Thế giới Thâm Quyến. 

Triển lãm đã sẵn sàng để thiết lập 

một nền tảng toàn diện bao gồm thị 

trường thực phẩm và đồ uống ở 

   

Koelnmesse Co. Ltd. 

No. 8 Dong San Huan North Road 

100004 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 65907766 

Fax: +86 (0)10 65906139 

Email: info@koelnmesse.cn 
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miền Bắc 

Trung Quốc 

Zhancheng 

Road, Fuhai 

Street, Bao’an 

District, 

Shenzhen, 

Guangdong, 

China 

miền Nam Trung Quốc. Dự kiến sẽ 

có hơn 700 nhà triển lãm và hơn 

15.000 khách tham quan trong 

phạm vi 20.000 mét vuông cho sự 

kiện công nghiệp lớn này. Tận 

dụng kiến thức chuyên môn và 

nguồn lực được chia sẻ từ các sự 

kiện liên kết thành công - Anuga - 

hội chợ thương mại thực phẩm lớn 

nhất thế giới tại Cologne, Đức, 

ANUFOOD Trung Quốchy vọng 

sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho 

ngành thực phẩm và đồ uống ở 

Đông Nam Á. ANUFOOD Trung 

Quốc thu hút các nhà triển lãm 

chuyên về thức ăn trẻ em, hải sản, 

sữa, kẹo và đồ ăn nhẹ, thịt, trái cây 

và rau quả, đồ uống, thực phẩm 

cao cấp, sản phẩm hữu cơ và dịch 

vụ thực phẩm từ khắp nơi trên thế 

giới. Hội chợ cũng sẽ bao gồm các 

chủ đề xu hướng như sức khỏe và 

thực phẩm chức năng, nhãn hiệu cá 

nhân, sản phẩm chay, sản phẩm 

không biến đổi gen, sản phẩm ăn 

liền, siêu thực phẩm và sản phẩm 

hữu cơ. 

Website: www.koelnmesse-

international.com 

Triển lãm 

chè, thiết bị 

và máy móc 

chè 

China Xiamen 

International 

Tea Fair 

Xiamen 

12.05.2023 

- 

15.05.2023 

Xiamen 

International 

Conference & 

Exhibition 

Center, 

198# Huizhan 

Road, Siming 

District, 

361008 

Xiamen, 

Hội chợ chè quốc tế Hạ Môn 

Trung Quốc sẽ được tổ chức tại 

Trung tâm triển lãm & hội nghị 

quốc tế Hạ Môn ở Trung Quốc. 

Hội chợ là nơi gặp gỡ của các đại 

diện trong nước và quốc tế trong 

toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành. 

Khách tham gia có thể tìm kiếm 

các kênh đại diện và phân phối 

mới, đồng thời giới thiệu sản phẩm 

   

Xiamen Jinhongxin Exhibition Co. Ltd. 

198# Huizhan Road, Siming District 

Xiamen, China 

Tel: +86 (0)592 5959616 

Fax: +86 (0)592 5959618 

Email: info@stonefair.org.cn 

Website: www.stonefair.org.cn 
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Fujian, China của họ và khám phá các thị trường 

mới. Các công ty hàng đầu từ các 

vùng trồng trà nổi tiếng nhất trưng 

bày tại triển lãm những loại trà 

ngon nhất của họ. 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

thép xây 

dựng và vật 

liệu xây dựng 

kim loại 

Steel Build 

Guangzhou 

15.05.2023 

- 

17.05.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Steel Build là hội chợ thương mại 

quốc tế về thép xây dựng và vật 

liệu xây dựng bằng kim loại và sẽ 

được tổ chức tại Quảng Châu. Hội 

chợ tạo cơ hội cho các công ty 

trong ngành trình bày những phát 

triển, dự án, thành tựu và công 

nghệ của họ. Sự kiện cũng thúc 

đẩy giao tiếp quốc tế trong ngành 

và khuyến khích hợp tác trên toàn 

thế giới. Bên cạnh những nội dung 

khác, Steel Build cũng sẽ thảo luận 

các cách thức giúp việc sản xuất 

thép có thể tiết kiệm năng lượng và 

thân thiện hơn với môi trường hơn 

trong tương lai. 

   

Guangdong Grandeur International 

Exhibition Group 

The 4th Tower, Dong Jun Plaza, No.836 of 

Dong Feng Dong Road Yuexiu District 

510660 Guangzhou, China 

Email: marketing1@grandeurhk.com 

Website: www.gzhw.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế 

ngành hàng 

không 

ASCE China 

International 

Aviation 

Services Trade 

Fair Shanghai 

17.05.2023 

- 

19.05.2023 

Shanghai 

World Expo 

Exhibition & 

Convention 

Center, 

1099 Guozhan 

Rd., 200126 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

Hội chợ Thương mại Dịch vụ 

Hàng không Quốc tế Trung Quốc 

ASCE là hội chợ thương mại và 

diễn đàn dành cho các giám đốc 

điều hành trong ngành hàng không. 

Tại hội chợ, các nhà triển lãm nổi 

tiếng sẽ giới thiệu phần mềm, vật 

liệu, linh kiện, bộ phận, dịch vụ và 

thiết bị để phát triển và sản xuất 

các sản phẩm từ các lĩnh vực khác 

nhau của ngành hàng không. Các 

chuyên gia quan tâm có thể nhận 

thông tin về những cải tiến và công 

nghệ mới nhất nhằm tạo ra các giải 

pháp cho các nhiệm vụ phát triển 

và sản xuất của họ và tương tác với 

   

Shanghai Golden Commercial Exhibition 

Co. Ltd. 

Room 2001-2002, No.2, Maji Road, 

Waigaoqiao 

200131 Shanghai, China 

Tel: +86 (0)21 31276864 

Fax: +86 (0)21 50131761 

Email: goldeniexpo@yahoo.com.cn 

Website:www.goldenexpo.com.cn 
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các nhà cung cấp tham dự. Đây là 

sự kiện truyền thông và thông tin 

trong ngành nhằm mang đến cho 

các công ty triển lãm cơ hội được 

giới thiệu trước khán giả là các 

chuyên gia. Khách tham gia có thể 

tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và dịch 

vụ mới nhất trong các lĩnh vực 

khác nhau. Hội chợ được tổ chức 

hàng năm và chỉ dành cho khách 

thương mại. 

Triển lãm 

nhạc cụ quốc 

tế Quảng 

Châu Trung 

Quốc 

Music 

Guangzhou 

22.05.2023 

- 

25.05.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Sự kiện là hội chợ thương mại 

quốc tế về nhạc cụ. Đây là sự kiện 

truyền thông và thông tin trong 

ngành nhằm mang đến cho các 

công ty triển lãm cơ hội được giới 

thiệu trước khán giả là các chuyên 

gia. Khách tham gia có thể tìm 

thấy thông tin chuyên sâu và toàn 

diện tại đây về những phát triển, xu 

hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau.  

   

Guangdong International Science and 

Technology Exhibition Company 

171 Lianxin Road 

510033 Guangzhou, China 

Tel: +86 (0)20 83568708 

Fax: +86 (0)20 83549078 

Email: dm@ste.cn 

Website: www.ste.cn 

Triển lãm 

quốc tế về 

giày và đồ da 

Shoes & 

Leather 

Guangzhou 

29.05.2023 

- 

31.05.2023 

China Import & 

Export Fair 

Pazhou 

Complex, 

No. 382, 

Yuejiang 

Zhong Road, 

510335 

Guangzhou, 

Guangdong, 

China 

Shoes & Leather Guangzhou là 

một trong những hội chợ thương 

mại quốc tế lớn nhất và có ảnh 

hưởng nhất về giày và đồ da trên 

toàn châu Á. Trọng tâm của triển 

lãm là giới thiệu máy móc, thiết bị 

và nguyên liệu sản xuất giày và đồ 

da. Sự kiện cung cấp cho các nhà 

sản xuất và đại lý trong ngành một 

cơ hội hoàn hảo để giới thiệu các 

bộ sưu tập và thành phẩm mới của 

họ. Sự kiện đi kèm với một chương 

trình hội thảo phong phú và một 

   

Top Repute Co. Ltd. 

West Tower, Nos. 168-200, Connaught Rd. 

C 

Hong Kong, China 

Email: topreput@top-repute.com 

Website: www.toprepute.com.hk 
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cuộc thi thiết kế giày. 

Hội chợ 

thương mại 

công nghệ 

nước 

Aquatech 

China Shanghai 

05.06.2023 

- 

07.06.2023 

NECC National 

Exhibition and 

Convention 

Center, 

228 Pan Zhong 

Dong Lu 

Qingpu Qu, 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

Aquatech China là triển lãm 

thương mại về công nghệ nước 

diễn ra tại Thượng Hải. Sự kiện 

dành cho khách tham quan tới từ 

lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp 

năng lượng, công nghiệp ô tô, công 

nghiệp kim loại và công nghiệp 

dược phẩm. Các nhà triển lãm sẽ 

trưng bày một loạt các sản phẩm 

mới cũng như đã được hoàn thiện. 

Khách tham quan hội chợ có cơ hội 

nhìn thấy những sản phẩm mới và 

những công nghệ mới nhất, tiên 

tiến nhất. TThông qua buổi hội 

nghị đi kèm với triển lãm, khách 

quan tâm sẽ nhận được thông tin 

về các phương pháp hay nhất và 

giải pháp tiến bộ cho ngành. 

   

Amsterdam RAI 

Europaplein 22 

NL 1078 GZ Amsterdam, Netherlands 

Tel: +31 (0)20 5491212 

Fax: +31 (0)20 6464469 

keine Angaben 

Website: www.rai.nl 

Hội chợ 

thương mại 

về công nghệ 

chế biến và 

đóng gói 

Propak China 

Shanghai 

19.06.2023 

- 

21.06.2023 

NECC National 

Exhibition and 

Convention 

Center, 

228 Pan Zhong 

Dong Lu 

Qingpu Qu, 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

Propak China là triển lãm chế biến, 

đóng gói và in ấn hàng đầu của 

Trung Quốc. Các nhà triển lãm 

trong nước và quốc tế trưng bày 

các giải pháp công nghệ mới nhất 

để chế biến và đóng gói tất cả các 

sản phẩm được sản xuất bao gồm 

sữa, dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm, bia, đồ uống và các sản 

phẩm công nghiệp. Điểm nổi bật 

của triển lãm là một loạt các hội 

nghị bao gồm các chủ đề như sản 

xuất an toàn, công nghệ đóng hộp, 

v.v. 

   

Hong Kong Exhibition Services Ltd. 

Unit 2010, 20/F, China Resources Building, 

26 Harbour Road, Wanchai 

Hong Kong, China 

Tel: +86 852 28041500 

Fax: +86 852 25283103 

Email: exhibit@hkesallworld.com 

Website: www.hkesallworld.com 

Triển lãm Tự 

động hóa 

Công nghiệp 

Quốc tế Châu 

AIAE Beijing 

05.07.2023 

- 

07.07.2023 

CIEC - China 

International 

Exhibition 

Center, 

AIAE, Triển lãm Tự động hóa 

Công nghiệp Quốc tế Châu Á, diễn 

ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế 

Trung Quốc ở Bắc Kinh. Khoảng 

   

Beijing Huamaolian Exhibition Co., Ltd. 

Creative Center, East Bajiao Street, 

Shijingshan 

100043 Beijing, China 
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Á 6 East 

Beisanhuan 

Road, 

Chaoyang 

District, 

100082 

Beijing, 

Beijing, China 

450 đại diện từ các công ty nổi 

tiếng sẽ trưng bày sản phẩm của họ 

trong lĩnh vực sản xuất máy móc, 

năng lượng điện, ô tô, CNTT, điện 

tử, v.v. Sự kiện này là một trong 

những hội chợ quan trọng nhất của 

loại hình này trên thế giới nhằm 

đem đến các công nghệ và hệ 

thống mới giúp việc  tự động hóa 

trong ngành hiệu quả hơn. Trong 

bối cảnh này, hội chợ tạo thành 

một nền tảng thông tin và truyền 

thông quan trọng cho người mua 

công nghiệp và những người ra 

quyết định. Khách tham gia cũng 

có khả năng tham gia các hội thảo 

học thuật, hội nghị sản phẩm mới 

và diễn đàn công nghệ. Trung tâm 

triển lãm nơi tổ chức hội chợ nằm 

gần trung tâm thành phố Bắc Kinh 

và được kết nối với một số đường 

cao tốc. Sân bay chỉ cách đó 20 

km. 

Email: china_automation@auto-wo.com 

Website: www.auto-wo.com 

Triển lãm và 

hội nghị quốc 

tế dành cho 

phòng khám, 

bệnh viện và 

trung tâm y 

tế 

Medical Fair 

China Suzhou 

23.08.2023 

- 

25.08.2023 

Suzhou 

International 

Expo Center, 

Expo Plaza, 

Xiandai 

Avenue, 

215006 

Suzhou, 

Jiangsu, China 

Hội chợ Y tế Trung Quốc là triển 

lãm và hội nghị quốc tế dành cho 

các phòng khám, bệnh viện và 

trung tâm y tế. Sự kiện diễn ra mỗi 

năm một lần và cung cấp nhiều loại 

sản phẩm và giải pháp mới nhất 

cho công nghệ y tế, bệnh viện và 

phòng thí nghiệm. Các sản phẩm 

về nội thất và đồ đạc, thiết bị chẩn 

đoán, sản phẩm chỉnh hình, dụng 

cụ phẫu thuật, cũng như nhiều thiết 

bị và giải pháp y tế khác cho hiệu 

thuốc, bệnh viện, chẩn đoán, dược 

phẩm, y học và phục hồi chức năng 

   

Messe Düsseldorf Shanghai Co., Ltd. 

Units 308, Tower 1, 88 Keyuan Road 

201203 Shanghai, China 

Tel: +86 (0)21 61698300 

Fax: +86 (0)21 61698301 

Email: shanghai@mds.cn 

Website: www.mds.cn 
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cũng như chăm sóc người già có 

thể được tìm thấy tại đây và từ đó 

cung cấp tới khách tham quan hình 

ảnh đầy đủ về các dòng sản phẩm 

trong ngành. Ngoài ra, Hội chợ Y 

tế Trung Quốc còn quy tụ toàn bộ 

ngành trong việc thảo luận về các ý 

tưởng đổi mới, các vấn đề hiện tại, 

thách thức hàng ngày và các mục 

tiêu trong tương lai. Do đó, đây là 

nền tảng thông tin và truyền thông 

quan trọng nhất đem đến các hội 

nghị và hội thảo đi kèm nhằm nhấn 

mạnh vị thế hàng đầu của hội chợ 

ở Trung Quốc. 

Hội chợ Nhà 

thông minh 

về an ninh 

gia đình, hệ 

thống che 

nắng thông 

minh, công 

tắc thông 

minh, nghe 

nhìn và các 

công nghệ 

khác 

Shanghai Smart 

Home 

Technology 

Shanghai 

29.08.2023 

- 

31.08.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

SSHT - Shanghai Smart Home 

Technology là một triển lãm 

thương mại tập trung vào công 

nghệ nhà thông minh nhằm giới 

thiệu tới khách tham quan tổng 

quan về ngành công nghiệp nhà 

thông minh bao gồm an ninh gia 

đình, nền tảng đám mây, công 

nghệ IoT, hệ thống cáp chung, v.v. 

Sự kiện này là một nền tảng công 

nghiệp quan trọng cho các doanh 

nghiệp phát triển kinh doanh và tạo 

dựng mối quan hệ. Tại SSHT, các 

công ty triển lãm sẽ có cơ hội giới 

thiệu mình với khán giả là các 

chuyên gia. Khách truy cập bao 

gồm các kỹ sư, nhà tích hợp hệ 

thống, kiến trúc sư và người dùng 

cuối, nhà nhập khẩu cũng như nhà 

xuất khẩu. Khách tham gia có thể 

nhận được thông tin chuyên sâu và 

toàn diện về những phát triển, xu 

   

Messe Frankfurt (HK) Ltd. 

35/F China Resources Building, Harbour 

Road Wanchai 

Hong Kong, China 

Tel: +85 2 28027728 

Fax: +85 2 25988771 

Email: info@hongkong.messefrankfurt.com 

Website: www.messefrankfurt.com.hk 
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hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác nhau. 

SSHT diễn ra hàng năm tại 

Thượng Hải. Nó được tổ chức 

đồng thời với các sự kiện Shanghai 

Intelligent Building Technology, 

Shanghai Smart Office Technology 

and Parking China. 

Hội chợ 

Thương mại 

Quốc tế về 

Đồ chơi, Sở 

thích và Đồ 

dùng Trẻ em 

China Toy 

Expo Shanghai 

17.10.2023 

- 

19.10.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

China Toy Expo là hội chợ thương 

mại quốc tế về đồ chơi và đồ dùng 

trẻ em ở Châu Á. Đây là sự kiện 

dẫn đầu thị trường Trung Quốc và 

cung cấp cho các nhà sản xuất 

quốc tế khả năng tiếp cận thị 

trường Trung Quốc. Hội chợ mang 

đến cho các nhà triển lãm cơ hội 

tiếp xúc với khách tham quan, đặc 

biệt là với người mua và thắt chặt 

quan hệ kinh doanh. 

   

China Toy Ass. 

No. 101 Fu Xing Men Nei Street 

100031 Beijing, China 

Tel: +86 (0)10 66035393 

Fax: +86 (0)10 66033964 

Email: zhangying@toy-cta.org 

Website: www.toy-cta.org 

Hội chợ 

thương mại 

về than và 

khai khoáng 

China Coal & 

Mining Expo 

Beijing 

25.10.2023 

- 

28.10.2023 

New China 

International 

Exhibition 

Center NCIEC, 

88 Yuxiang 

Road, TianZhu 

Area, Shunyi , 

100031 

Beijing, 

Beijing, China 

China Coal & Mining Expo là một 

triển lãm trao đổi công nghệ và 

thiết bị quốc tế về than và khai thác 

mỏ và là hội chợ thương mại hoạt 

động lâu nhất ở Trung Quốc. 

Những công nghệ mới nhất và tiên 

tiến nhất được giới thiệu đến thị 

trường Trung Quốc khiến đây trở 

thành sự kiện không thể bỏ qua 

trong ngành than. Các sản phẩm 

được trưng bày tại triển lãm bao 

gồm từ thiết bị thăm dò và xây 

dựng mỏ đến hệ thống khoan và hỗ 

trợ đường bộ; từ cơ sở vật chất 

phục vụ an toàn than, vận chuyển 

than, chế biến than đến ứng dụng 

CNTT phục vụ quản lý ngành than. 

Trong số khách tham quan có các 

   

Together Expo Ltd. 

Eastern Commercial Centre, 83 Nam On 

Street 

Hong Kong, China 

Tel: +86 852 28815889 

Fax: +86 852 28902657 

Email: info@together-expo.com 

Website: www.together-expo.com 
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doanh nghiệp mỏ than, viện nghiên 

cứu & thiết kế và các công ty kinh 

doanh than. 

Triển lãm 

quốc tế 

ngành dệt 

may 

ShanghaiTex 

Shanghai 

22.11.2023 

- 

25.11.2023 

Shanghai New 

International 

Expo Center - 

SNIEC, 

2345 Long 

Yang Road 

Pudong Area, 

201204 

Shanghai, 

Shanghai, 

China 

Do chi phí lao động tăng cao dẫn 

đến thách thức và gánh nặng to lớn 

đối với nhiều công ty, việc tăng 

năng suất và chất lượng thông qua 

các công nghệ dệt may mới và 

khám phá các thị trường mới để có 

thể tồn tại lâu dài trên thị trường đã 

trở thành điều quan trọng đối với 

doanh nghiệp trong ngành. Vì lý do 

này, việc tham gia ShanghaiTex là 

điều cấp thiết đối với mọi chuyên 

gia trong ngành. Đây là triển lãm 

quốc tế về ngành dệt may và là hội 

chợ thương mại quan trọng nhất ở 

Trung Quốc về công nghệ ứng 

dụng dệt may, diễn ra hai năm một 

lần tại Thượng Hải. Các ứng dụng 

công nghệ dệt may tự động trong 

các lĩnh vực khác nhau sẽ được 

giới thiệu taị sự kiện. Ngoài ra, 

những phát triển và đổi mới kỹ 

thuật mới nhất trong ngành thời 

trang và quần áo cũng được trưng 

bày. Xác lĩnh vực giày dép, quần 

áo chức năng, nông nghiệp, y học 

và các sản phẩm và công nghệ y tế 

được trình bày tại ShanghaiTex 

cũng giúp các công ty gia công dệt 

may hoạt động hiệu quả hơn. 

   

Adsale Group 

6th Floor, 321 Java Road, North Point 

Hong Kong, China 

Tel: +86 852 28118897 

Fax: +86 852 25165024 

Email: ebusiness@adsale.com.hk 

Website: www.adsale.com.hk 
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Tên hội chợ 

(tiếng Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông 

tin liên hệ 
Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG 

NHẤT (UNITED ARAB EMIRATES)  

Sự kiện Dược 

phẩm và 

Công nghệ 

lớn nhất ở 

Trung Đông 

Duphat Dubai 

10.01.2023 

- 

12.01.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Duphat - Dubai International 

Pharmaceuticals & Technologies 

Conference & Exhibition là hội chợ và hội 

nghị thương mại quốc tế về công nghệ y tế, 

thiết bị phòng thí nghiệm, nha khoa, dược 

phẩm, quang học và thiết bị bệnh viện và 

diễn ra tại Tbilisi. Đối với các nhà triển lãm, 

đây là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các 

sản phẩm và dịch vụ của họ tới khán giả là 

cáác chuyên gia và người tiêu dùng. Khách 

tham quan có thể nói chuyện trực tiếp với 

các nhà triển lãm để được thông báo đầy đủ 

về ưu đãi của họ 

   

INDEX® 

Dubai, UAE 

Tel: +971 (0)4 3624717 

Fax: +971 (0)4 3624718 

Email: index@emirates.net.ae 

Website: www.index.ae 

Hội thảo và 

triển lãm về 

năng lượng 

tương lai 

World Future 

Energy Summit 

Abu Dhabi 

16.01.2023 

- 

18.01.2023 

ADNEC - 

Abu Dhabi 

National 

Exhibition 

Center, 

30th Street, 

Abu Dhabi, 

Abu Dhabi, 

UAE 

The World Future Energy Summit là hội 

nghị và triển lãm lớn nhất thế giới về các 

giải pháp, đổi mới, chính sách và tầm nhìn 

về năng lượng tái tạo và tương lai. Đây sẽ là 

cuộc họp lớn nhất của những nhân vật có 

ảnh hưởng trong ngành năng lượng tái tạo 

và giới thiệu các giải pháp năng lượng và cơ 

hội đầu tư cho tương lai. Bạn sẽ có cơ hội 

kết nối với các công ty toàn cầu và các 

chuyên gia lão luyện để phát triển các giải 

pháp, ý tưởng và cơ hội kinh doanh. 

   

Reed Exhibitions Middle East 

Office No. 1001, 10th Floor, Al 

Rotana Complex Bldg 

Abu Dhabi, UAE 

Tel: +971 (0)2 4917615 

Fax: +971 (0)2 4917612 

Email: ria.andaya@reedexpo.ae 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

chiếu sáng 

Light Middle 

East Dubai 

17.01.2023 

- 

19.01.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Light Middle East là sự kiện thương mại 

lớn nhất dành riêng cho chiếu sáng đô thị, 

kiến trúc, sân khấu và bán lẻ ở Trung Đông 

để làm nổi bật sự phát triển sản phẩm sáng 

   

Messe Frankfurt Middle East 

GmbH 

The H Dubai, Tháp văn phòng, 

Đường One Sheikh Zayed 
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Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

tạo, xu hướng thiết kế hiện tại và bí quyết 

kỹ thuật vô giá. Các nhà sản xuất chiếu 

sáng, nhà cung cấp giải pháp hệ thống và 

nhà cung cấp hàng đầu hội tụ tại Dubai để 

giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới và 

hiện có của họ cho các kiến trúc sư, nhà 

phát triển, nhà tư vấn và quan chức chính 

phủ hàng đầu trong khu vực. Đối với bất kỳ 

ai tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào liên 

quan đến ánh sáng, Light Middle East là thị 

trường hoàn hảo để gặp gỡ những người 

liên hệ mới, tìm nguồn sản phẩm và thảo 

luận về các xu hướng mới cũng như sự phát 

triển công nghệ. 

Dubai, UAE 

Email: 

info@uae.messefrankfurt.com 

Website: ae.messefrankfurt.com 

Hội chợ 

thương mại 

về chăm sóc 

sức khỏe tại 

Trung Đông 

Arab Health 

Dubai 

30.01.2023 

- 

02.02.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Triển lãm và Đại hội The Arab Health là sự 

kiện chăm sóc sức khỏe quốc tế hàng đầu ở 

Trung Đông quy tụ các nhà sản xuất, 

thương nhân, tổ chức và chuyên gia chăm 

sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Arab Health 

là triển lãm lớn nhất trong khu vực và 

thường được coi là sự kiện toàn cầu phải 

tham dự trong lịch chăm sóc sức khỏe. 

Được thành lập hơn ba thập kỷ trước, triển 

lãm mang đến một môi trường lý tưởng cho 

các công ty giới thiệu sản phẩm của họ tại 

một trong những thị trường chăm sóc sức 

khỏe sinh lợi và phát triển nhanh nhất trên 

thế giới. 

   

Informa Life Sciences 

6191 Quốc lộ Bắc 161 

75038 Irving, Hoa Kỳ 

Email: info@lifesciences-

exhibitions.com 

Website: 

www.informalifesciences.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

phòng thí 

nghiệm và 

chẩn đoán 

Medlab Middle 

East Dubai 

06.02.2023 

- 

09.02.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Medlab Middle East Dubai là hội chợ 

thương mại lớn nhất và quan trọng nhất về 

phòng thí nghiệm và chẩn đoán trong lĩnh 

vực y tế của khu vực MENA. Trọng tâm là 

công nghệ phân tích, cơ sở thí nghiệm, thiết 

bị thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, công 

nghệ phòng thí nghiệm, đo lường, công 

nghệ phòng sạch, công nghệ sinh học, công 

nghệ y tế và sức khỏe. Hội chợ được đi kèm 

   

Informa Middle East 

Tầng 21, Trung tâm Thương mại 

Thế giới Dubai 

Dubai, UAE 

Email: info@tradex-services.com 

Website: 

www.informalifesciences.com 
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với một chương trình hội nghị quốc tế lớn. 

Triển lãm ẩm 

thực & khách 

sạn thường 

niên lớn nhất 

thế giới 

Gulfood Dubai 

20.02.2023 

- 

24.02.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Gulfood là chương trình ẩm thực và khách 

sạn hàng năm lớn nhất thế giới, nơi các 

hương vị quốc tế gặp gỡ các doanh nghiệp 

tầm cỡ thế giới. Đây là cơ hội có một không 

hai của bạn để tìm nguồn và chọn từ một 

buổi giới thiệu sản phẩm toàn cầu đáng kinh 

ngạc. Bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt tại 

sự kiện náo nhiệt này, nơi bạn sẽ kết nối với 

hàng nghìn đồng nghiệp trong ngành và 

những người đam mê thúc đẩy thị trường 

tiến lên. Dành thời gian để xem xét các xu 

hướng và cải tiến mới nhất của lĩnh vực 

thực phẩm & đồ uống, dịch vụ ăn uống & 

thiết bị khách sạn, cũng như ngành nhà 

hàng & quán cà phê. Hưởng lợi từ việc trao 

đổi kiến thức hàng đầu của khu vực thông 

qua một loạt các hội nghị giáo dục, các buổi 

đào tạo, các cuộc thi, giải thưởng và một 

loạt các sự kiện trực tiếp, tập trung vào 

ngành khác. Gulfood cố gắng truyền cảm 

hứng và cung cấp thông tin. Được tổ chức 

tại Dubai - một trong những trung tâm 

thương mại lớn nhất thế giới và là cửa ngõ 

giữa Đông và Tây - Gulfood đã tận dụng cơ 

sở hạ tầng hậu cần và dịch vụ hải quan phát 

triển của Dubai, cũng như thị trường khách 

sạn và du lịch đang phát triển của khu vực, 

để trở thành một doanh nghiệp được công 

nhận trên toàn cầu và nền tảng đầu tư cho 

các công ty trên khắp thế giới. 

   

Dubai Word Trade Centre LLC 

Đường Sheikh Zayed 

Dubai, UAE 

Tel: +971 (0)4 3321000 

Fax: +971 (0)4 3318299 

Email: info@dwtc.com 

Website: www.dwtc.com 

Hội chợ 

thuyền 

Dubai 

International 

Boat Show 

01.03.2023 

- 

05.03.2023 

Dubai 

Harbour, 

Al Sufouh 

Road, Mina 

Seyahi, 

Dubai, 

Tại Dubai International Boat Show, các nhà 

sản xuất siêu du thuyền, thuyền buồm, 

thuyền thể thao, thuyền đánh cá và thuyền 

cao tốc hàng đầu trình bày những phát triển 

mới nhất của họ. Hội chợ là một trong 

những triển lãm thuyền lớn nhất ở Trung 

   

Dubai Word Trade Centre LLC 

Đường Sheikh Zayed 

Dubai, UAE 

Tel: +971 (0)4 3321000 

Fax: +971 (0)4 3318299 

Email: info@dwtc.com 
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Dubai, UAE Đông, nơi những chiếc thuyền ở dưới nước. 

Ngoài ra còn có đại diện là nhà thiết kế 

thuyền sang trọng và nội thất sang trọng 

hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, 

du khách sẽ tìm thấy rất nhiều phụ kiện 

thuyền - từ cấu trúc thượng tầng đến động 

cơ thuyền và hệ thống điều hướng. 

Website: www.dwtc.com 

Sức mạnh 

đằng sau 

ngành năng 

lượng Trung 

Đông 

Middle East 

Energy Dubai 

06.03.2023 

- 

08.03.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

The Middle East Energy in Dubai, trước 

đây Điện lực Trung Đông là một hội chợ 

thương mại cho ngành Năng lượng. Nó 

được khách tham quan và các nhà triển lãm 

đánh giá là sự kiện năng lượng hàng đầu 

của loại hình này ở bất cứ đâu trên thế giới. 

Điện lực Trung Đông đang tổ chức các nhà 

lãnh đạo và đổi mới toàn cầu từ lĩnh vực 

năng lượng. Hội chợ là trung tâm của ngành 

kỹ thuật điện tại UAE và là sự kiện hàng 

đầu cho lĩnh vực này trong toàn khu vực. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

Nhà 30-32 Phố Mortimer 

CH-6300 Luân Đôn, Vương quốc 

Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 

Triển lãm 

đồng hồ và 

trang sức 

Watch & 

Jewellery 

Middle East 

Sharjah 

08.03.2023 

- 

12.03.2023 

Expo Centre 

Sharjah, 

Al Taawun 

Street, 

Sharjah, 

Sharjah, 

UAE 

The Watch & Jewellery Middle East là một 

trong những triển lãm nổi tiếng nhất về 

đồng hồ quý và trang sức ở vùng Vịnh. 

Được tổ chức cùng với Phòng Thương mại 

& Công nghiệp của Sharjah, hội chợ thương 

mại quốc tế này mang đến một khuôn khổ 

lý tưởng để giới thiệu những bộ sưu tập đồ 

trang sức tinh xảo và tinh tế từ khắp nơi trên 

thế giới tới những khán giả giàu có. Sự kiện 

này sẽ thu hút sự quan tâm của những người 

trong cuộc và những người sành sỏi, đặc 

biệt quan tâm đến vàng và kim cương. 

   

Expo Centre Sharjah 

Đường Al Taawun 

Sharjah, UAE 

Tel: +971 (0)6 5991173 

Fax: +971 (0)6 5770111 

Email: nfo@expo-centre.ae 

Website: www.expo-centre.ae 

Hội chợ 

thương mại 

du lịch 

Arabian Travel 

Market Dubai 

01.05.2023 

- 

04.05.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Arabian Travel Market là sự kiện du lịch và 

lữ hành mở ra tiềm năng kinh doanh ở 

Trung Đông cho các chuyên gia du lịch 

trong và ngoài nước. Các điểm đến du lịch 

từ Trung Đông và trên toàn thế giới giới 

thiệu nhiều lựa chọn chỗ ở đa dạng, các 

điểm tham quan du lịch hấp dẫn và các 

   

Reed Exhibitions Ltd. UK 

Gateway House 28 The Quadrant 

TW91DN Richmond, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 82712134 

Fax: +44 (0)20 89107823 
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tuyến hàng không mới. Triển lãm nói 

chuyện với những người ra quyết định ở cấp 

cao nhất từ ngành công nghiệp và chính 

phủ. Với những tin tức mới nhất trong 

ngành, các sản phẩm dẫn đầu thị trường và 

nội dung giáo dục hấp dẫn Thị trường Du 

lịch Ả Rập là một môi trường kinh doanh 

năng động cho người mua và người bán từ 

khắp nơi trên thế giới và từ mọi lĩnh vực 

của ngành. 

Email: rxinfo@reedexpo.co.uk 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ triển 

lãm công 

nghệ sân bay 

Airport Show 

Dubai 

09.05.2023 

- 

11.05.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Airport Show, sự kiện thường niên quan 

trọng nhất dành riêng cho ngành sân bay 

toàn cầu, là lần thứ 21 và diễn ra tại Trung 

tâm Thương mại Thế giới Dubai. Đồng địa 

điểm với Diễn đàn ATC, An ninh sân bay 

Trung Đông và Diễn đàn các nhà lãnh đạo 

sân bay toàn cầu, Airport Show sẽ tập hợp 

những người ra quyết định quan trọng từ 

các sân bay lớn ở Trung Đông, Bắc Phi và 

Nam Á (MENASA) để kết nối họ với 

những người có uy tín nhất và các nhà cung 

cấp và nhà sản xuất hàng đầu về các giải 

pháp độc đáo và công nghệ mới nhất sẽ 

định hình tương lai của ngành sân bay. Năm 

nay, hơn 200 nhà cung cấp, nhà sản xuất và 

nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu sẽ giới thiệu 

những cải tiến mới nhất giúp các sân bay 

đạt được mục tiêu kinh doanh hướng tới sự 

bền vững, số hóa và di chuyển hàng không 

đô thị. 

   

Reed Exhibitions Middle East 

Văn phòng số 1001, Tầng 10, Tòa 

nhà Phức hợp Al Rotana 

Abu Dhabi, UAE 

Tel: +971 (0)2 4917615 

Fax: +971 (0)2 4917612 

Email: ria.andaya@reedexpo.ae 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ triển 

lãm thiết bị, 

công nghệ và 

dịch vụ cho 

ngành khách 

sạn 

The Hotel Show 

Dubai 

23.05.2023 

- 

25.05.2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

The Hotel Show là sự kiện lớn nhất và quan 

trọng nhất đối với lĩnh vực khách sạn ở 

Trung Đông và tổ chức các sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất cho tất cả các khía cạnh 

của lĩnh vực khách sạn, ăn uống và giải trí. 

Các nhà triển lãm có thể liên hệ với các 

chuyên gia chủ chốt trong ngành từ khắp 

   

 

Northcliffe House, 2 Phố Derry 

W8 5TT Luân Đôn, Vương quốc 

Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 

Tel: +44 (0)20 7938 6000 

Fax: +44 (0)20 31806550 

Email: 
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nơi trên thế giới như quản lý khách sạn, 

kiến trúc sư, nhà thiết kế và đại lý mua 

hàng. Các tính năng của Hotel Show bao 

gồm Hội nghị thượng đỉnh về spa ở Trung 

Đông cho tất cả các câu hỏi về spa của 

khách sạn cũng như chương trình hội nghị 

toàn diện cung cấp thông tin chi tiết về xu 

hướng thiết kế và công nghệ của tương lai. 

laurenceallen@dmgevents.com 

Website: www.dmgeventsme.com 

Triển lãm 

Thời trang 

Quốc tế 

Fashion Access 

Dubai 

Dự kiến 

tháng 3 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

The Fashion Access in Hong Kong là hội 

chợ thương mại thời trang quốc tế được tổ 

chức nửa năm một lần dành cho túi xách, 

giày dép, đồ da và nhiều lựa chọn phụ kiện. 

Tại hội chợ thương mại này, các nhà triển 

lãm sẽ giới thiệu những xu hướng, phong 

cách và màu sắc mới nhất của mùa tới. Sự 

kiện này là một nền tảng và phải tham dự 

cho các nhà thiết kế thời trang và người 

mua. Trọng tâm là liên hệ trực tiếp và cá 

nhân được hỗ trợ bởi một chương trình hội 

thảo, diễn đàn, cuộc thi và giải thưởng trong 

ngành đi kèm. 

   

APLF Ltd. 

26 Đường Cảng 

Hong Kong, China 

Tel: +86 852 28276211 

Fax: +86 852 28277831 

Email: sales@aplf.com 

Website: www.aplf.com 

Nền tảng giao 

dịch và giới 

thiệu công 

nghệ khách 

sạn lớn nhất 

Trung Đông 

HITEC 

Dự kiến 

tháng 5 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Ban đầu được tổ chức tại Hoa Kỳ, Hội nghị 

và Triển lãm Công nghệ Ngành Khách sạn 

HITEC, thương hiệu hội nghị và triển lãm 

công nghệ ngành khách sạn lớn nhất và lâu 

đời nhất thế giới, hiện đang diễn ra tại 

Dubai. Với tư cách là nền tảng giao dịch và 

giới thiệu công nghệ khách sạn lớn nhất 

Trung Đông, sự kiện này đã hợp nhất hàng 

trăm công ty triển lãm và hàng nghìn khách 

tham quan dưới một mái nhà để giới thiệu 

các sản phẩm và giải pháp phần mềm và 

công nghệ tiên tiến nhất của ngành và cung 

cấp một chương trình giáo dục và hội nghị 

cấp một cùng một lúc. Các nhà cung cấp 

giải pháp tận dụng cơ hội để giới thiệu 

nhiều loại sản phẩm của họ trong các cuộc 

   

Khách sạn Tài chính và Công nghệ 

Professionals HFTP 

11709 Boulder Ln # 110 

TX78726 Austin, USA 

Email: membership@hftp.org 

Website: www.hftp.org 
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họp kinh doanh trực tiếp với khách hàng 

tiềm năng. Từ phần mềm khách sạn hiện đại 

của Dubai, các giải pháp cơ sở hạ tầng 

CNTT, giải pháp internet tốc độ cao, giải 

pháp giải trí trong phòng, bảng hiệu kỹ 

thuật số cũng như phần cứng và phần mềm 

viễn thông dự kiến sẽ nhanh chóng lan rộng 

khắp các quốc gia Trung Đông. 

Hội chợ dệt 

may 

International 

Apparel and 

Textile Fair 

Dự kiến 

tháng 5 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Hội chợ Dệt may Quốc tế là một sự kiện hai 

năm một lần dành riêng cho ngành may mặc 

và dệt may. IATF đã phát triển thành một 

thương hiệu hàng đầu cho người mua ở khu 

vực MENA để tìm nguồn hàng dệt, vải, phụ 

kiện và bản in tốt nhất từ các nhà máy quốc 

tế. Với các nhà triển lãm từ khắp nơi trên 

thế giới, hội chợ này hiện đã trở thành một 

nền tảng kinh doanh và hội chợ đặt hàng 

không thể thiếu trong ngành, nơi các nhà 

cung cấp, người mua và nhà thiết kế gặp 

nhau. Được tuyên bố là hội chợ hoàn toàn 

dành cho sự kiện thương mại, nó cung cấp 

nhiều loại vải có tính đổi mới và sáng tạo 

cao với tỷ lệ hiệu suất giá tuyệt vời. Triển 

lãm tập trung vào quần áo, vải và vật liệu 

cho thời trang, vật liệu gia dụng và công 

nghiệp. Nó thuyết phục với cấu trúc sáng 

tạo, sự pha trộn của các vật liệu và bảng 

màu đa dạng. Ngoài việc thiết lập các mối 

quan hệ kinh doanh, triển lãm còn mang đến 

cho khách tham quan và các nhà triển lãm 

vô số xu hướng mới cũng như khả năng xử 

lý mọi chất liệu và cảm nhận, khiến sự kiện 

này trở thành một trải nghiệm đặc biệt. 

   

Sự kiện Nihalani 

Tầng 19, Khách sạn Conrad, 

Đường Sheikh Zayed 

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả 

Rập Thống nhất 

Email: info@nihalanievents.com 

Website: www.nihalanievents.com 

Triển lãm 

Quốc tế Đa 

phương tiện 

và Truyền 

GITEX Global 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

The GITEX Global là một trong những hội 

chợ thương mại quan trọng nhất ở Các Tiểu 

vương quốc Ả Rập trong lĩnh vực điện tử. 

Nền kinh tế Ả Rập trong lĩnh vực này trải 

   

Trung tâm thương mại Dubai 

Word 

Đường Sheikh Zayed 

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả 
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thông Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

qua một giai đoạn tăng trưởng kinh tế. 

Những phát triển mới nhất trong thị trường 

máy tính, khách truy cập vào xem GITEX. 

Các nhà triển lãm sẽ giới thiệu các sản 

phẩm và đổi mới của họ. Triển lãm GITEX 

là một xu hướng và rất chuyên biệt cho 

khán giả. Các hội nghị và bài giảng tạo 

thành khuôn khổ của GITEX tại Dubai. 

Rập Thống nhất 

Tel: +971 (0)4 3321000 

Fax: +971 (0)4 3318299 

Email: info@dwtc.com 

Website: www.dwtc.com 

Sự kiện lớn 

nhất cho 

ngành nông 

nghiệp ở 

Trung Đông 

AgraME 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

AgraME tại Dubai hiện là nơi tập trung của 

năm lĩnh vực liên kết chặt chẽ dưới cùng 

một mái nhà – Kinh doanh nông nghiệp, 

Gia cầm/Gia súc, Đánh bắt/Nuôi trồng thủy 

sản, Trồng hoa và Máy móc/Vật tư mới ra 

mắt. Sự bổ sung mới này được giới thiệu 

nhằm ghi nhớ thị trường máy móc và công 

nghệ nông nghiệp đang phát triển ở khu vực 

Trung Đông. Ả-rập Xê-út và các quốc gia 

GCC khác đang đầu tư hàng triệu đô la vào 

công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước để 

cải thiện các hoạt động nông nghiệp trong 

khu vực. Lĩnh vực đặc biệt này sẽ bao gồm 

các nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện 

và phụ tùng của máy móc nông nghiệp và 

Thiết bị tưới tiêu, gieo hạt, thu hoạch, xử lý 

đất. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

Nhà 30-32 Phố Mortimer 

CH-6300 Luân Đôn, Vương quốc 

Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về các 

sản phẩm làm 

đẹp và chăm 

sóc sức khỏe 

Beautyworld 

Middle East 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

The Beautyworld Middle East là triển lãm 

hàng đầu về mỹ phẩm, các sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe và sắc đẹp, nước hoa và các cơ 

sở spa ở Trung Đông. Hội chợ ban đầu 

được chuyển đổi từ Vẻ đẹp vùng Vịnh, 

được mua lại vào năm 2002 bởi Frankfurt 

Messe và được trang bị một cái tên mới, 

một khái niệm mới và một chương trình 

mới. Bây giờ hội chợ này là một phần của 

chuỗi triển lãm rất thành công với các hội 

chợ ở Frankfurt và Nhật Bản. Với định 

hướng quốc tế mạnh mẽ, hội chợ đã đóng 

   

Messe Frankfurt Middle East 

GmbH 

The H Dubai, Tháp văn phòng, 

Đường One Sheikh Zayed 

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả 

Rập Thống nhất 

Email: 

info@uae.messefrankfurt.com 

Website: ae.messefrankfurt.com 
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góp đáng kể vào sự phát triển của ngành 

chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở khu vực 

này. Đây là nền tảng thông tin và truyền 

thông ở Trung Đông, diễn ra mỗi năm một 

lần tại Dubai và mang đến cho các công ty 

triển lãm cơ hội giới thiệu tại đây những 

khán giả nổi tiếng. Do danh mục sản phẩm 

và dịch vụ đa dạng, khách tham quan bao 

gồm chủ thẩm mỹ viện, nhà bán lẻ, nhà vật 

lý trị liệu và những người mới trong ngành 

có thể có được cái nhìn tổng quan toàn diện 

về các ưu đãi mới nhất và những cải tiến 

mới nhất của các nhà triển lãm. Ngoài ra, 

thông tin về những phát triển mới nhất và 

xu hướng thị trường cũng như về các dịch 

vụ của ngành mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe 

và sắc đẹp cũng được cung cấp. 

Triển lãm 

xăng dầu 

quốc tế 

Adipec Abu 

Dhabi 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

ADNEC - 

Abu Dhabi 

National 

Exhibition 

Center, 

30th Street, 

Abu Dhabi, 

Abu Dhabi, 

UAE 

Triển lãm Dầu mỏ Abu Dhabi Adipec là 

điểm gặp gỡ của ngành dầu khí quốc tế. 

Triển lãm này cho thấy một loạt các công 

nghệ, sản phẩm, dịch vụ và xu hướng mới 

nhất trong ngành. 

   

 

Northcliffe House, 2 Phố Derry 

W8 5TT Luân Đôn, Vương quốc 

Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 

Tel: +44 (0)20 7938 6000 

Fax: +44 (0)20 31806550 

Email: 

laurenceallen@dmgevents.com 

Website: www.dmgeventsme.com 

Sự kiện chế 

biến thực 

phẩm và đồ 

uống lớn nhất 

trong Khu 

vực MEASA 

Gulfood 

Manufacturing 

Dubai 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Gulfood Manufacturing, được biết đến là sự 

kiện chế biến thực phẩm và đồ uống lớn 

nhất khu vực Trung Đông, Châu Phi và 

Đông Nam Á, quy tụ hơn 26000 khách 

tham quan đến từ hơn 150 quốc gia. Được 

chia thành ba phân khúc Thành phần Trung 

Đông, ProPack Trung Đông và Hậu cần 

Thực phẩm Trung Đông, sự kiện cung cấp 

những hiểu biết có giá trị về các xu hướng 

mới nhất liên quan đến nguyên liệu, quy 

trình sản xuất, chế biến thực phẩm, hậu cần, 

   

Trung tâm Thương mại Thế giới 

Dubai LLC 

Đường Sheikh Zayed 

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả 

Rập Thống nhất 

Tel: +971 (0)4 3321000 

Fax: +971 (0)4 3318299 

Email: info@dwtc.com 

Website: www.dwtc.com 
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bảo quản và đóng gói sản phẩm thực phẩm. 

Hội nghị đi kèm nhằm mục đích minh họa 

những lợi ích có thể đạt được từ mối quan 

hệ kinh doanh với các đối tác từ khu vực 

MEASA. Nhìn chung, sự kiện này là một cơ 

hội tốt để đạt được chỗ đứng tại các thị 

trường mới và thiết lập các mối quan hệ 

mới. Trung tâm triển lãm ở thành phố có vị 

trí chiến lược của Dubai được kết nối thuận 

tiện với tất cả các phương tiện giao thông 

công cộng. Có khả năng đến đó bằng tàu 

điện ngầm, xe buýt và taxi. Bãi đậu xe có 

sẵn với số lượng đủ. 

Hội chợ 

thương mại 

quốc tế về 

đồng hồ và 

trang sức 

JWS Jewellery 

& Watch Show 

Abu Dhabi 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

ADNEC - 

Abu Dhabi 

National 

Exhibition 

Center, 

30th Street, 

Abu Dhabi, 

Abu Dhabi, 

UAE 

The JWS Jewellery & Watch Show tại Abu 

Dhabi là hội chợ thương mại quốc tế về 

đồng hồ và đồ trang sức. Triển lãm này là 

nền tảng thông tin và truyền thông trong 

ngành và mang đến cho các công ty triển 

lãm cơ hội trình bày trước khán giả là các 

chuyên gia tại đây. Khách truy cập có thể 

tìm thấy thông tin chuyên sâu và toàn diện 

tại đây về những phát triển, xu hướng, sản 

phẩm và dịch vụ mới nhất trong các lĩnh 

vực khác nhau. 

   

Reed Exhibitions Ltd. UK 

Gateway House 28 The Quadrant 

TW91DN Richmond, United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 82712134 

Fax: +44 (0)20 89107823 

Email: rxinfo@reedexpo.co.uk 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ 

thương mại 

xây dựng và 

hợp đồng 

The Big 5 Dubai 

Dự kiến 

tháng 10 

2023 

Dubai World 

Trade Center 

DWTC, 

2nd Zaabel 

Road, Dubai, 

Dubai, UAE 

Dưới cái tên THE BIG 5 SHOW, hội chợ 

thương mại lớn nhất về xây dựng sẽ được tổ 

chức tại tiểu vương quốc Trung Đông 

Dubai. Đây là nơi gặp gỡ của các chuyên 

gia xây dựng và kỹ thuật dân dụng cả quốc 

tế và địa phương. Cùng với triển lãm sẽ có 

nhiều sự kiện khác nhau như The Big 5 

Technical Conference, The Big Green Trail 

và The Big 5 GAIA Awards. BIG 5 SHOW 

đi kèm với THE BIG 5 PMV là đấu trường 

dành riêng cho nhà máy, máy móc, công cụ 

& xây dựng. 

   

 

Northcliffe House, 2 Derry Street 

W8 5TT London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern 

Ireland 

Tel: +44 (0)20 7938 6000 

Fax: +44 (0)20 31806550 

Email: 

laurenceallen@dmgevents.com 

Website: www.dmgeventsme.com 
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Tên hội chợ (tiếng 

Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông tin 

liên hệ 
Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

ÚC (AUSTRALIA) 

Hội chợ đồ gia 

dụng, quà tặng, 

sinh hoạt ngoài 

trời, thời trang và 

giải pháp kinh 

doanh 

Sydney Gift 

Fair Sydney 

18.02.2023 

- 

21.02.2023 

Sydney Olympic 

Park, 

LOT 5201 

Olympic Blvd, 

2127 Sydney, 

New South 

Wales, Australia 

Sydney Gift Fair diễn ra tại 

Sydney Olympic Park. Các sản 

phẩm nhỏ và cao cấp từ nhiều 

thương hiệu hàng đầu được trưng 

bày dưới một mái nhà, được chia 

thành năm danh mục chính là đồ 

gia dụng, quà tặng, sinh hoạt 

ngoài trời, thời trang và giải 

pháp kinh doanh, cũng như nhiều 

chức năng mới thú vị và xu 

hướng của ngành. Hội chợ Quà 

tặng Sydney quy tụ các nhà cung 

cấp hàng đầu trong ngành với 

hàng nghìn người mua Úc và 

quốc tế mỗi năm. Đây là điểm 

đến mua bán lẻ hàng đầu của 

ngành. Kể từ khi mở đường hầm 

M4, địa điểm có thể đến được từ 

thành phố trong vòng chưa đầy 

20 phút. Từ Sân bay Nội địa 

Sydney, du khách có thể đến Hội 

chợ Quà tặng Sydney bằng xe 

đưa đón sân bay miễn phí. 

   

Australian Gift & Homewares Ass. 

Unit 58, 11-21 Underwood 

Road/Homebush 

NSW2140 Sydney, Australia 

Email: contact@agha.com.au 

Website: agha.com.au 

Triển lãm xây dựng 

đa dạng tập trung 

hoàn toàn vào các 

Sydney Build 

06.03.2023 

- 

07.03.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

Triển lãm xây dựng Sydney 

Build Expo được tổ chức tại ICC 

ở Sydney. Với hơn 200 nhà triển 

   

Oliver Kinross Ltd. 

3rd Floor, Archway House 1-3 

Worship Street 
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cơ hội xây dựng, cả 

phi thương mại và 

thương mại, tại 

Sydney, New South 

Wales 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

lãm trong nước và quốc tế cũng 

như 90 diễn giả hội nghị, sự kiện 

này là sự quy tụ lớn nhất của các 

chuyên gia từ các lĩnh vực xây 

dựng, kiến trúc và thiết kế trên 

khắp nước Úc. Nó dành riêng 

cho khách tham quan thương 

mại, chẳng hạn như kiến trúc sư, 

nhà thiết kế, kỹ sư, quản lý cơ 

sở, quản lý địa điểm, nhà khảo 

sát và những người khác hoạt 

động trong ngành xây dựng và là 

sự kết hợp hoàn hảo giữa triển 

lãm, hội nghị và sự kiện mạng 

cho tất cả những ai muốn theo 

kịp với những phát triển công 

nghệ và tiêu chuẩn công nghiệp 

mới nhất và những người muốn 

được thông báo về các dự án xây 

dựng mới nhất. Các chủ đề chính 

của triển lãm cũng như các hội 

nghị, hội thảo và hội nghị thượng 

đỉnh miễn phí được CPD chứng 

nhận là xây dựng kỹ thuật số và 

BIM, tính bền vững và công 

trình xanh. Một cuộc thi thiết kế, 

trình diễn trực tiếp cũng như các 

hạng mục chương trình giải trí 

với nhạc sống, nếm thử bia và 

rượu whisky đã hoàn thành sự 

kiện. 

EC2A2AB London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)207 1274501 

Fax: +44 (0)207 1274503 

Email: info@oliverkinross.com 

Website: www.oliver-kinross.com 

Triển lãm và hội 

nghị ngành dầu khí 
AOG Perth 

15.03.2023 

- 

17.03.2023 

Convention & 

Exhibition 

Center, 

21 Mounts Bay 

Road, 6000 

Perth, Western 

Tại AOG - Hội nghị & Triển lãm 

Dầu khí Úc - là một nền tảng để 

gặp gỡ những người ra quyết 

định trong ngành dầu khí. Các 

nhà triển lãm sẽ giới thiệu sản 

phẩm và hoạt động kinh doanh 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 
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Australia, 

Australia 

Hotels 

của họ. Doanh nghiệp mới được 

tạo ra, thị trường mới sẽ được 

xác định và khách truy cập có 

thể kết nối với các đồng nghiệp 

trong ngành để tạo cơ hội xuất 

khẩu. 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Hội chợ quốc tế về 

nhượng quyền 

thương mại và kinh 

doanh | hội chợ khu 

vực 

franchising 

expo Melbourne 

24.03.2023 

- 

25.03.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Tại hội chợ nhượng quyền, 

khách tham quan sẽ nhận được 

tất cả các thông tin quan trọng về 

nhượng quyền thương mại và 

kinh doanh. Là công ty mới hoặc 

quyền sở hữu của một công ty 

quan tâm đến việc hợp tác 

nhượng quyền thương mại với 

các công ty khác - trong chương 

trình này, bạn có được tất cả các 

Informaitonen cần thiết. Triển 

lãm nhượng quyền thương mại 

tiếp theo cung cấp lời khuyên về 

pháp lý và tài chính liên quan 

đến việc mua và thành lập công 

ty. Khách truy cập có cơ hội 

tương tác với những người được 

nhượng quyền, doanh nhân và 

hiệp hội ngành mà họ có liên hệ. 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Hội chợ triển lãm 

ngành thực phẩm 

Foodservice 

Australia 

Melbourne 

30.04.2023 

- 

02.05.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Được tổ chức hàng năm, 

Foodservice Australia là hội chợ 

thương mại quốc gia dành riêng 

cho ngành dịch vụ thực phẩm. 

Đây là nơi mà các nhà triển lãm 

và người mua sẽ cùng nhau hợp 

tác kinh doanh, khám phá các 

sản phẩm mới, xem trình diễn 

thực phẩm và nếm thử những cải 

tiến mới tốt nhất mà ngành dịch 

vụ thực phẩm mang lại. 

Foodservice Australia thu hút 

   

Specialised Events 

South Yarra 

VIC 3141 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 99995460 

Fax: +61 (0)3 99995461 

Email: 

info@specialisedevents.com.au 

Website: 

www.specialisedevents.com.au 
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những người ra quyết định từ các 

nhà hàng, quán cà phê, quán 

rượu, bệnh viện, căng tin, người 

cung cấp thực phẩm, khách sạn, 

cơ sở chăm sóc người già, v.v. 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về 

công nghệ xây 

dựng 

The Design 

Build 

09.05.2023 

- 

11.05.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

Design Build là triển lãm thương 

mại quốc tế về công nghệ xây 

dựng, vật liệu và công cụ xây 

dựng. Nó bao gồm toàn bộ phạm 

vi của ngành xây dựng. Triển 

lãm này là nền tảng thông tin và 

truyền thông trong ngành và 

mang đến cho các nhà triển lãm 

cơ hội trình bày trước khán giả là 

các chuyên gia tại đây. Khách 

truy cập có thể tìm thấy thông tin 

ở đây một cách kỹ lưỡng và toàn 

diện về những phát triển, xu 

hướng, sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất trong các lĩnh vực khác 

nhau. 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Triển lãm quốc tế 

ngành công nghiệp 

sản xuất 

Australian 

Manufacturing 

Week 

Melbourne 

09.05.2023 

- 

12.05.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Tuần lễ Sản xuất của Úc cung 

cấp cái nhìn tổng quan tuyệt vời 

về các sản phẩm mới và công 

nghệ tiên tiến cho toàn bộ ngành 

sản xuất. Hội chợ Australien lớn 

nhất này thuộc về một số sự kiện 

công nghiệp có tầm quan trọng 

quốc tế trong và ngoài lục địa, 

quy tụ các nhà lãnh đạo thị 

trường từ khắp nơi trên thế giới. 

   

Reed Exhibitions Australia 

Tower 2, 475 Victoria Ave 

2067 Chatswood, Australia 

Tel: +61 (0)2 94222500 

Fax: +61 (0)2 94222510 

Email: 

inquiry@reedexhibitions.com.au 

Website: 

www.reedexhibitions.com.au 

Hội nghị và Triển 

lãm Bác sĩ Đa khoa 
GPCE Sydney 

19.05.2023 

- 

21.05.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

GPCE được tổ chức bởi các bác 

sĩ đa khoa cho GP's. Hội nghị 

quan trọng nhất của họ được tích 

hợp với triển lãm chăm sóc chính 

lớn nhất của Úc, giới thiệu các 

công nghệ mới cũng như khả 

   

Reed Exhibitions Australia 

Tower 2, 475 Victoria Ave 

2067 Chatswood, Australia 

Tel: +61 (0)2 94222500 

Fax: +61 (0)2 94222510 

Email: 
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Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

năng đào tạo và kết nối với các 

nhà giáo dục chăm sóc sức khỏe 

hàng đầu của Úc và các chuyên 

gia quốc tế. Kiến thức có thể 

được cập nhật trong các cơ hội 

học tập trực tiếp có giá trị được 

cung cấp bởi một loạt các cuộc 

hội thảo, hội thảo và triển lãm, 

tất cả dưới một mái nhà. 

inquiry@reedexhibitions.com.au 

Website: 

www.reedexhibitions.com.au 

Hội chợ thương 

mại thực phẩm và 

rượu ngon 

Good Food & 

Wine Show 

Melbourne 

19.05.2023 

- 

21.05.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Triển lãm Rượu & Thực phẩm 

Tốt Brisbane ở Melbourne là một 

trong những triển lãm tiêu dùng 

lớn nhất ở Úc. Sự kiện có sự 

tham gia của hơn 13.000 người 

yêu thích ẩm thực và rượu vang. 

Hơn 250 nhà triển lãm đã trình 

bày các sản phẩm, ý tưởng và xu 

hướng mới nhất trong ngành 

công nghiệp thực phẩm, trưng 

bày nhiều điểm hấp dẫn khác 

như nấu ăn của người nổi tiếng. 

The Brisbane Good Food & 

Wine Show được tổ chức hàng 

năm ở một số nơi. Khách truy 

cập có thể tự cung cấp thông tin 

chuyên sâu và toàn diện về 

những phát triển, xu hướng, dịch 

vụ và sản phẩm mới nhất từ các 

lĩnh vực khác nhau. 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Sự kiện thương mại 

kinh doanh hàng 

đầu Châu Á Thái 

Bình Dương dành 

cho thị trường sản 

phẩm tự nhiên, hữu 

cơ và tốt cho sức 

khỏe 

Naturally Good 

Expo Sydney 

05.06.2023 

- 

06.06.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Natural Good Expo, diễn ra tại 

Trung tâm Triển lãm & Hội nghị 

Sydney, là hội chợ thương mại 

hàng đầu về các sản phẩm tự 

nhiên, hữu cơ và tốt cho sức 

khỏe ở khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương. Trong bối cảnh 

này, phạm vi triển lãm bao gồm 

   

National Media 

Commerce Centre, Level One 146 

Bundall Road 

QLD4217 Bundall, Australia 

Email: info@nationalmedia.com.au 

Website: nationalmedia.com.au 
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Australia một số sản phẩm và dịch vụ 

thuộc danh mục tự nhiên, lành 

mạnh, sinh thái, bền vững và 

không có ô nhiễm. Ngoài thực 

phẩm, đồ uống và thực phẩm bổ 

sung, điều này còn đề cập đến 

mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân 

cũng như nhà cửa và sinh hoạt. 

Các sản phẩm và dịch vụ được 

giới thiệu bởi các nhà sản xuất, 

nhà bán buôn, nhân viên bán 

hàng và nhà bán lẻ, những người 

muốn quảng bá sản phẩm của 

mình, xác định các xu hướng 

mới trong thị trường đang phát 

triển nhanh chóng và thiết lập 

các mối quan hệ kinh doanh mới. 

Hội chợ triển lãm Natural Good 

được tổ chức cùng với Fantastic 

Food+Drink, nơi tập trung vào 

tính đặc thù và độc đáo của đồ ăn 

và thức uống. Trung tâm Triển 

lãm & Hội nghị Sydney tọa lạc 

tại trung tâm khu bờ sông nhộn 

nhịp Darling Harbour. Có thể dễ 

dàng đến trung tâm bằng ô tô và 

phương tiện giao thông công 

cộng. 

Hội chợ dành cho 

ngành thiết kế bệnh 

viện, y tế và chăm 

sóc người cao tuổi 

Healthcare 

Design 

Australia 

Melbourne 

22.06.2023 

- 

23.06.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Healthcare Design Australia, 

trước đây là Healthcare xDesign 

Expo & Conference là sự kiện 

kết nối, giáo dục và tìm nguồn 

cung ứng sản phẩm hàng đầu cho 

ngành thiết kế bệnh viện, y tế và 

chăm sóc người cao tuổi ở Úc. 

Trưng bày các nhà sản xuất toàn 

cầu về sản phẩm thiết kế, nội thất 

   

National Media 

Commerce Centre, Level One 146 

Bundall Road 

QLD4217 Bundall, Australia 

Email: info@nationalmedia.com.au 

Website: nationalmedia.com.au 
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và thiết bị được xếp hạng chăm 

sóc sức khỏe, đây là sự kiện cuối 

cùng dành cho bất kỳ ai lập kế 

hoạch, thiết kế, chỉ định hoặc 

xây dựng môi trường chăm sóc 

sáng tạo. Healthcare Design 

Australia tập hợp những người 

làm trong lĩnh vực thiết kế chăm 

sóc sức khỏe để chia sẻ cách 

vượt qua những thách thức ngày 

nay một cách tốt nhất và xây 

dựng cơ sở vật chất tốt nhất hoạt 

động với hiệu suất cao nhất, 

truyền cảm hứng và thu hút nhân 

viên chăm sóc sức khỏe, đồng 

thời cải thiện sự thoải mái, trải 

nghiệm, sự độc lập và an toàn 

của bệnh nhân. Chương trình 

nghị sự sẽ có sẵn gần hơn với 

ngày sự kiện. 

Triển lãm quốc tế 

về thiết kế nội thất 

Decor + Design 

Melbourne 

13.07.2023 

- 

16.07.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Trên Trang trí & Thiết kế, nội 

thất tốt nhất được trình bàytừ các 

nhà thiết kế và nhà sản xuất 

người Úc. Khách tham quan sẽ 

thấy các xu hướng mới nhất và 

các sản phẩm tốt nhất để trang trí 

căn hộ và nhà ở. Chương trình 

được tổ chức thường niên và đi 

kèm với chuỗi hội thảo chuyên 

đề do các chuyên gia quốc tế tổ 

chức. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 

Hội chợ triển lãm 

ngành thực phẩm 

và đồ uống 

Foodpro 

Melbourne 

23.07.2023 

- 

26.07.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

The Foodpro là hội chợ thương 

mại quan trọng đối với ngành 

thực phẩm và đồ uống tại khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Các nhà triển lãm giới thiệu tại 

hội chợ những sản phẩm và ý 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 
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Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

tưởng mới nhất cho ngành, bao 

gồm những xu hướng mới nhất 

trong sản xuất thực phẩm và 

công nghệ mới nhất để sản xuất 

đồ uống. Khách truy cập có thể 

tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất trong các lĩnh 

vực khác nhau. 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Hội chợ thương 

mại quốc tế về xử 

lý vật liệu và 

intralogistics 

CeMAT 

Australia 

25.07.2023 

- 

27.07.2023 

Sydney Olympic 

Park, 

LOT 5201 

Olympic Blvd, 

2127 Sydney, 

New South 

Wales, Australia 

The CeMAT Austraila, hội chợ 

thương mại quốc tế về xử lý vật 

liệu và intralogistics, đã xuất 

hiện từ CeMAT Hannover được 

tổ chức thành công hai năm một 

lần tại Hannover. Tại Trung tâm 

Hội nghị và Triển lãm 

Melbourne, nhiều chuyên gia 

trong ngành, chẳng hạn như các 

nhà bán lẻ, những người chơi 

trong lĩnh vực hàng tiêu dùng 

nhanh cũng như các nhà cung 

cấp dịch vụ, đã tập trung trên 

quy mô toàn cầu để thảo luận về 

các giải pháp thông minh nhằm 

đạt hiệu quả cao. mạng lưới hậu 

cần. Phía trước là máy móc thiết 

bị cũng như nhà kho và hệ thống 

máy tính. Ngoài triển lãm, một 

hội nghị về các vấn đề xử lý vật 

liệu được tổ chức. Trong bối 

cảnh này, các chủ đề quan trọng 

như cải thiện mạng lưới đường 

bộ và đường sắt cũng như sân 

bay và cảng biển đều được đề 

cập. Có thể dễ dàng đến trung 

tâm triển lãm bằng ô tô cũng như 

   

Hannover Fairs Australia 

80 Buckingham Street, Surrey Hills 

NSW 2010 Sydney, Australia 

Tel: +61 (2)3280 3400 

Email: 

niamh.iball@hannoverfairs.com.au 

Website: www.hannoverfairs.com.au 
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phương tiện giao thông công 

cộng. Bãi đậu xe có sẵn trên 

trang web. 

Triển lãm thương 

mại bán lẻ dành 

cho quà tặng và 

thiết kế độc đáo và 

hợp đạo đức 

The Big Design 

Trade 

Melbourne 

27.07.2023 

- 

29.07.2023 

Meat Market, 

Corner Wreckyn, 

Courtney Streets, 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Big Design Trade là triển lãm 

thương mại bán lẻ cao cấp của 

Melbourne dành cho những món 

quà và thiết kế độc đáo và hợp 

đạo đức nhằm tôn vinh những 

sản phẩm tốt nhất từ Úc và trên 

toàn thế giới. Với sự tuyển chọn 

kỹ lưỡng của hơn 100 thương 

hiệu Úc và quốc tế, nó mời 

người mua và các chuyên gia 

trong ngành khám phá một loạt 

các sản phẩm tinh vi, sắc thái và 

ấn tượng, chỉ có ở The Big 

Design Trade. Big Design Trade 

là một sự kiện độc nhất vô nhị – 

đây là triển lãm thương mại dành 

cho những người mua đang tìm 

kiếm các thương hiệu cao cấp 

với các sản phẩm đặc biệt để 

tham dự. Khách tham quan sẽ bị 

ấn tượng bởi sự lựa chọn cân 

nhắc của các nhãn hiệu thời 

trang, trang sức, gốm sứ, văn 

phòng phẩm, đồ gia dụng, sản 

phẩm dành cho trẻ em, v.v. Mỗi 

nhà triển lãm đã được lựa chọn 

cẩn thận vì sự xuất sắc, độc đáo 

và sản xuất có đạo đức của họ. 

   

The Big Design Group 

16 Moreland Road / Footscray 

Melbourne, Australia 

Email: 

marketing@thebigdesigngroup.com 

Website: 

trade.thebigdesignmarket.com 

Hội chợ quốc tế về 

nhượng quyền 

thương mại và kinh 

doanh 

franchising 

expo Sydney 

12.08.2023 

- 

13.08.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Tại hội chợ nhượng quyền, 

khách tham quan sẽ nhận được 

tất cả các thông tin quan trọng về 

nhượng quyền thương mại và 

kinh doanh. Là công ty mới hoặc 

quyền sở hữu của một công ty 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 
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Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

quan tâm đến việc hợp tác 

nhượng quyền thương mại với 

các công ty khác - trong chương 

trình này, bạn có được tất cả các 

Informaitonen cần thiết. Triển 

lãm nhượng quyền thương mại 

tiếp theo cung cấp lời khuyên về 

pháp lý và tài chính liên quan 

đến việc mua và thành lập công 

ty. Khách truy cập có cơ hội 

tương tác với những người được 

nhượng quyền, doanh nhân và 

hiệp hội ngành mà họ có liên hệ. 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Hội chợ Sản phẩm 

Tóc và Làm đẹp 

Beauty Expo 

Australia 

26.08.2023 

- 

27.08.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

Beauty Expo là một trong những 

sự kiện hàng đầu về tóc và sắc 

đẹp tại Úc. Khách truy cập có thể 

tìm thấy những sản phẩm mới 

nhất, những tài năng hấp dẫn 

nhất trong và ngoài nước cũng 

như những mẹo và thủ thuật hay 

nhất cho ngành. Đối với du 

khách, đây là cơ hội tuyệt vời để 

chia sẻ với đồng nghiệp và tạo 

mối quan hệ kinh doanh mới. 

   

Reed Exhibitions Australia 

Tower 2, 475 Victoria Ave 

2067 Chatswood, Australia 

Tel: +61 (0)2 94222500 

Fax: +61 (0)2 94222510 

Email: 

inquiry@reedexhibitions.com.au 

Website: 

www.reedexhibitions.com.au 

Hội chợ triển lãm 

công nghệ tổ chức 

sự kiện 

Integrate 

Sydney 

30.08.2023 

- 

01.09.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

The Integrate is một hội chợ 

thương mại về công nghệ sự kiện 

và sẽ được tổ chức tại Sydney và 

Melbourne. Triển lãm được đi 

kèm với một chương trình hội 

thảo, hội thảo và các luồng hội 

nghị. Triển lãm này là nền tảng 

thông tin và truyền thông trong 

ngành và mang đến cho các công 

ty triển lãm cơ hội trình bày 

trước khán giả là các chuyên gia 

tại đây. Khách truy cập có thể 

tìm thấy thông tin chuyên sâu và 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

Website: www.divexhibitions.com.au 
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toàn diện tại đây về những phát 

triển, xu hướng, sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất trong các lĩnh 

vực khác nhau. 

Triển lãm nghệ 

thuật đương đại 

quốc tế 

Affordable Art 

Fair AAF 

Melbourne 

31.08.2023 

- 

03.09.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Hội chợ nghệ thuật giá cả phải 

chăng ở Melbourne là một hội 

chợ nghệ thuật đương đại. Lần 

đầu tiên chương trình được biểu 

diễn tại London vào năm 1999 

và cũng đã được thành lập trong 

thời gian đó ở Mỹ, Châu Âu và 

Châu Á. Tại các thành phố lớn 

trên thế giới, Hội chợ Nghệ thuật 

Giá cả phải chăng hiện là một 

phần không thể thiếu của bối 

cảnh nghệ thuật và trưng bày các 

bức tranh, đồ họa, tác phẩm điêu 

khắc và ảnh trong một bầu không 

khí thân thiện, đầy cảm hứng. 

Tại hội chợ, cả những nghệ sĩ trẻ 

đầy tham vọng và đã nổi tiếng 

đều trưng bày các tác phẩm của 

họ với mức phí tối đa là 5.000 

Euro. Tại triển lãm Nghệ sĩ mới 

nổi, khách tham quan có cơ hội 

khám phá và mua tác phẩm của 

các nghệ sĩ từ ngày mai. 

   

Ramsay Fairs Ltd. 

1 Sadlers House , 180 Lower 

Richmond Road 

SW151LY London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: 

enquiries@affordableartfair.com 

Website: affordableartfair.com 

Hội chợ thương 

mại quốc tế ngành 

khai khoáng 

Aimex Sydney 

05.09.2023 

- 

07.09.2023 

Sydney 

Showground, 

1 Showground 

Rd, Sydney 

Olympic Park, 

NSW 2127 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

Hội chợ thương mại quốc tế cho 

ngành khai khoáng - Aimex tại 

Sydney là một trong những triển 

lãm thương mại lớn nhất và quan 

trọng nhất đối với ngành khai 

thác khoáng sản ở khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dương. Các công 

ty hàng đầu trong ngành giới 

thiệu những cải tiến, công nghệ, 

sản phẩm và giải pháp mới nhất 

   

Reed Exhibitions Australia 

Tower 2, 475 Victoria Ave 

2067 Chatswood, Australia 

Tel: +61 (0)2 94222500 

Fax: +61 (0)2 94222510 

Email: 

inquiry@reedexhibitions.com.au 

Website: 

www.reedexhibitions.com.au 
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của cô cho ngành khai thác mỏ. 

Tương tự như vậy, những người 

ra quyết định chính và người 

mua trong ngành được đại diện 

tại hội chợ để kết nối với đồng 

nghiệp và chia sẻ thông tin quan 

trọng trong môi trường kinh 

doanh tương tác. 

Hội chợ triển lãm 

ngành thực phẩm, 

đồ uống và khách 

sạn 

Fine Food 

Australia 

11.09.2023 

- 

14.09.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

Fine Food Australia là hội chợ 

thương mại về ngành thực phẩm, 

đồ uống và khách sạn cũng như 

là một trong những hội chợ quan 

trọng nhất của loại hình này tại 

Úc. Nhiều nhà triển lãm trong và 

ngoài nước sẽ giới thiệu những 

sản phẩm mới nhất cho ngành. 

Khách truy cập là người mua và 

người ra quyết định từ bán lẻ, 

dịch vụ ăn uống và khách sạn. 

Đối với họ, hội chợ là một cơ hội 

tuyệt vời để thông báo cho họ về 

các xu hướng mới trên thị trường 

và ngành. 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Hội chợ thương 

mại và hội nghị về 

năng lượng tái tạo 

All-Energy 

Melbourne 

25.10.2023 

- 

26.10.2023 

Melbourne 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

Hội nghị & Triển lãm Năng 

lượng Toàn Úc tại Melbourne là 

một trong những hội chợ thương 

mại lớn nhất về năng lượng tái 

tạo ở Úc. Các nhà triển lãm sẽ 

trưng bày ở đây nhiều loại sản 

phẩm và công nghệ để sản xuất 

năng lượng bền vững. Đây là 

một cơ hội tuyệt vời để có được 

những giải pháp mới nhất và gặp 

gỡ những người đàn ông và phụ 

nữ đứng đằng sau chúng. Đối với 

du khách, đây là cơ hội tuyệt vời 

để chia sẻ với đồng nghiệp và tạo 

   

Reed Exhibitions Australia 

Tower 2, 475 Victoria Ave 

2067 Chatswood, Australia 

Tel: +61 (0)2 94222500 

Fax: +61 (0)2 94222510 

Email: 

inquiry@reedexhibitions.com.au 

Website: 

www.reedexhibitions.com.au 
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mối quan hệ kinh doanh mới. 

Hội chợ thương 

mại thực phẩm và 

rượu ngon 

Good Food & 

Wine Show 

Brisbane 

27.10.2023 

- 

29.10.2023 

Brisbane 

Convention & 

Exhibition 

Center, 

Cnr Merivale and 

Glenelg Streets, 

94005 Brisbane, 

Queensland, 

Australia 

Triển lãm Rượu & Thực phẩm 

Tốt ở Brisbane là một trong 

những triển lãm tiêu dùng lớn 

nhất ở Úc. Sự kiện có sự tham 

gia của hơn 13.000 người yêu 

thích ẩm thực và rượu vang. Hơn 

250 nhà triển lãm đã trình bày 

các sản phẩm, ý tưởng và xu 

hướng mới nhất trong ngành 

công nghiệp thực phẩm, trưng 

bày nhiều điểm hấp dẫn khác 

như nấu ăn của người nổi tiếng. 

The Brisbane Good Food & 

Wine Show được tổ chức hàng 

năm ở một số nơi. Khách truy 

cập có thể tự cung cấp thông tin 

chuyên sâu và toàn diện về 

những phát triển, xu hướng, dịch 

vụ và sản phẩm mới nhất từ các 

lĩnh vực khác nhau. 

   

Diversified Exhibitions Australia 

424 St Kilda Road 

80000 Melbourne, Australia 

Tel: +61 (0)3 92614500 

Fax: +61 (0)3 92614545 

Email: shows@divexhibitions.com.au 

Website: www.divexhibitions.com.au 

Hội chợ thương 

mại ngành đường 

sắt 

AusRAIL 

Sydney 

13.11.2023 

- 

16.11.2023 

International 

Convention 

Centre ICC, 

14 Darling Drive, 

Darling Harbour, 

NSW 2000 

Sydney, New 

South Wales, 

Australia 

AusRAIL là sự kiện đường sắt 

thường niên lớn nhất ở châu Á-

Thái Bình Dương và là diễn đàn 

để các giám đốc điều hành cấp 

cao thảo luận về chính sách, đầu 

tư trong tương lai và những phát 

triển công nghệ mới nhất trong 

lĩnh vực đường sắt. AusRAIL có 

sự chứng thực chính thức và sự 

tham gia tích cực của năm hiệp 

hội đường sắt chính ở Châu Úc 

và sự hỗ trợ rộng rãi của ngành 

đường sắt. Nó có một cuộc triển 

lãm lớn, một hội nghị và một 

loạt các cơ hội kết nối. 

   

Informa Exhibitions Head Office 

House 30-32 Mortimer St 

CH-6300 London, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: headoffice@informa.com 

Website: www.informa.com 

Hội nghị và Triển GPCE 17.11.2023 Melbourne GPCE được tổ chức bởi các bác    Reed Exhibitions Australia 
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lãm Bác sĩ Đa khoa Melbourne - 

19.11.2023 

Convention and 

Exhibition 

Center, 

2 Clarendon 

Street, 80000 

Melbourne, 

Victoria, 

Australia 

sĩ đa khoa cho GP's. Hội nghị 

quan trọng nhất của họ được tích 

hợp với triển lãm chăm sóc chính 

lớn nhất của Úc, giới thiệu các 

công nghệ mới cũng như khả 

năng đào tạo và kết nối với các 

nhà giáo dục chăm sóc sức khỏe 

hàng đầu của Úc và các chuyên 

gia quốc tế. Kiến thức có thể 

được cập nhật trong các cơ hội 

học tập trực tiếp có giá trị được 

cung cấp bởi một loạt các cuộc 

hội thảo, hội thảo và triển lãm, 

tất cả dưới một mái nhà. 

Tower 2, 475 Victoria Ave 

2067 Chatswood, Australia 

Tel: +61 (0)2 94222500 

Fax: +61 (0)2 94222510 

Email: 

inquiry@reedexhibitions.com.au 

Website: 

www.reedexhibitions.com.au 

 

 

 

Tên hội 

chợ (tiếng 

Việt) 

Tên hội chợ 

(tiếng Anh) 
Thời gian Địa điểm Ngành hàng 

Tính 

chất 

Quy mô 
Đơn vị đăng ký tổ chức/ Thông tin liên 

hệ 
Gian 

hàng 

Doanh 

nghiệp 

 VƯƠNG QUỐC ANH (UNITED KINGDOMS) 

Nền tảng 

hàng đầu 

của Vương 

quốc Anh 

dành cho 

vải thời 

trang, phụ 

kiện quần 

áo, studio 

pPrint và 

quần áo cổ 

The London 

Textile Fair 

London 

10.01.2023 

- 

11.01.2023 

Business Design 

Center, 

52 Upper Street, N1 

0QH London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

The London Textile Fair là 

triển lãm dành cho các nhà 

cung cấp, người mua, nhà 

phân phối, nhà sản xuất và 

các nhà sản xuất vải và dệt 

may. Đây là một nền tảng 

tuyệt vời để giới thiệu sản 

phẩm mới, thiết lập quan hệ 

kinh doanh, gặp gỡ khách 

hàng mới và khách hàng hiện 

tại, kết nối với các đồng 

   

Textile Events 

8 Gisburn Road 

N87BS London, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

Email: beth@textileevents.co.uk 

Website: thelondontextilefair.co.uk 
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điển nghiệp trong ngành và theo 

dõi các đối thủ cạnh tranh. 

Các nhà triển lãm có cơ hội 

giới thiệu thương hiệu và sản 

phẩm của họ tới những đối 

tượng quan tâm. 

Hội chợ xe 

đua thể 

thao quốc 

tế 

Autosport 

International 

Birmingham 

12.01.2023 

- 

15.01.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Autosport International là 

một triển lãm đua xe thể thao 

quốc tế ở Birmingham. 

Trong những ngày đầu tiên 

của hội chợ, các nhà triển 

lãm từ khắp nơi trên thế giới 

đã mang đến cho khách tham 

quan các sản phẩm và dịch 

vụ của họ trong lĩnh vực đua 

xe thể thao, kỹ thuật hiệu 

suất và thẻ. Hai ngày cuối 

cùng của hội chợ bao gồm 

những khách tham quan bình 

thường và mang đến cơ hội 

duy nhất cho trải nghiệm đua 

xe mô tô chuyên nghiệp và 

quyến rũ. 

   

Haymarket Exhibitions Limited 

22, Bute Gardens 

W6 8DJ London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 82678300 

Fax: +44 (0)20 82678350 

Email: hpg@haymarketgroup.com 

Website: www.haymarketgroup.com 

Sự kiện 

thương mại 

bán lẻ, nơi 

người mua 

đến để tìm 

các sản 

phẩm, xu 

hướng và 

nguồn cảm 

hứng mới 

nhất trong 

bán lẻ 

Top Drawer 

London 

15.01.2023 

- 

17.01.2023 

Olympia Exhibition 

Center, 

Hammersmith Road, 

W14 8UX London, 

Greater London, 

England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Với quyền truy cập độc 

quyền vào các xu hướng mới 

nhất và sự lựa chọn chuyên 

nghiệp của hơn 1.500 thương 

hiệu phong cách sống dẫn 

đầu về thiết kế và hàng nghìn 

sản phẩm từ khắp nơi trên 

thế giới, Top Drawer là 

nguồn cảm hứng hoàn hảo để 

giúp người mua tạo ra một 

ưu đãi khác thường cho cửa 

hàng bán lẻ của bạn. Ngăn 

kéo trên cùng thu hút các nhà 

bán lẻ, người mua hợp đồng 

   

Clarion Events Ltd. 

69-79 Fulham High Street 

SW6 3JW London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 73847700 

Fax: +44 (0)20 73847701 

Email: info@clarionevents.com 

Website: www.clarionevents.com 
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và báo chí từ Vương quốc 

Anh và nước ngoài. Hơn 60 

quốc gia được đại diện bởi 

khán giả của chúng tôi và 

biên tập toàn cầu của các nhà 

triển lãm. 11 lĩnh vực được 

tuyển chọn chuyên nghiệp 

của chúng tôi giới thiệu 

những thương hiệu quốc tế 

tốt nhất, các nhà thiết kế 

Vương quốc Anh và những 

tài năng mới trong các lĩnh 

vực sau: Gia đình, Quà tặng, 

Thời trang, Thủ công, Lời 

chào và Văn phòng phẩm, 

Vui chơi, An sinh, Cửa hàng 

Thực phẩm, Bàn, Xung và 

Phát hiện. Chúng tôi cũng 

cung cấp một loạt các hội 

thảo diễn giả, được tổ chức 

bởi các chuyên gia hàng đầu 

trong ngành để chia sẻ cái 

nhìn sâu sắc về các xu hướng 

và cung cấp thông tin để giúp 

các doanh nghiệp bán lẻ phát 

triển. Sự kiện này được tổ 

chức hai năm một lần tại 

Trung tâm Triển lãm 

Olympia của Luân Đôn, vào 

tháng 1 và tháng 9, đúng vào 

thời điểm mua bán lẻ bận 

rộn. 

Hội chợ 

nghệ thuật 

London Art Fair 

London 

18.01.2023 

- 

22.01.2023 

Business Design 

Center, 

52 Upper Street, N1 

0QH London, Greater 

London, England, 

Hội chợ Nghệ thuật Luân 

Đôn giới thiệu nghệ thuật 

Đương đại và Hiện đại của 

Anh với chất lượng bảo tàng. 

Hội chợ quy tụ tác phẩm của 

   

Upper Street Events 

58 White Lion Street 

N1 9PP London, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 72886467 
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United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

các nghệ sĩ đã thành danh và 

tài năng mới nổi. Một số 

lượng lớn các phòng trưng 

bày hàng đầu trưng bày tác 

phẩm từ 100 năm qua. Trong 

khi hội họa là trọng tâm 

chính của Hội chợ, nó cũng 

bao gồm tác phẩm điêu khắc, 

nhiếp ảnh, bản in, video và 

nghệ thuật sắp đặt. Thu hút 

du khách có niềm đam mê 

nghệ thuật thực sự, Hội chợ 

Nghệ thuật Luân Đôn rất 

phong cách, ngoạn mục và 

chào đón độc đáo. Ngày đầu 

tiên của hội chợ thương mại 

thường dành cho khách 

thương mại và nhà báo. 

Fax: +44 (0)20 72886446 

Email: sallyb@upperstreetevents.co.uk 

Website: www.upperstreetevents.net 

Hội chợ đồ 

cưới 

Your Wedding 

Exhibition 

Aberdeen 

21.01.2023 

- 

22.01.2023 

AECC Aberdeen 

Exhibition and 

Conference Center, 

Exhibition Ave, AB23 

8BL Aberdeen, 

Aberdeenshire, 

Scotland, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Tại Triển lãm Đám cưới của 

Bạn ở Aberdeen, nhiều nhà 

triển lãm trình bày nhiều chủ 

đề về hôn nhân. Khách truy 

cập nhận được một cái nhìn 

tổng quan toàn diện về các 

xu hướng hiện tại trong 

ngành cưới - từ lập kế hoạch 

đến thực hiện. Nhiều nhà 

thiết kế trình diễn những 

sáng tạo mới nhất của họ tại 

các buổi trình diễn thời trang 

diễn ra hàng ngày. Là một 

cuộc triển lãm thông tin và 

bán hàng, nó giới thiệu thời 

trang đám cưới hợp thời 

trang và cổ điển, mẹo làm 

đẹp & phong cách, đồ trang 

sức cưới cá nhân và trang trí 

   

AECC 

Bridge of Don 

AB238BL Aberdeen, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)1224 824824 

Fax: +44 (0)1224 825276 

Email: aecc@aecc.co.uk 

Website: aecc.co.uk 
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bàn ăn trang nhã và bánh 

cưới, loạt ảnh chuyên 

nghiệp, điểm đến tuần trăng 

mật, ý tưởng quà tặng và 

thông tin về các địa điểm tổ 

chức đám cưới khác thường. 

Một chương trình đa dạng 

hoàn thành Triển lãm đám 

cưới của bạn. 

Hội Chợ 

Thời Trang 
Scoop London 

29.01.2023 

- 

31.01.2023 

Saatchi Gallery, 

Duke Of York's HQ, 

King's Rd, SW34RY 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Scoop London là một phiên 

bản mới của Scoop, giới 

thiệu các bộ sưu tập quần áo 

nữ quốc tế đẹp nhất và các 

nhà thiết kế mới nổi, thú vị. 

Diễn ra trong Tuần lễ thời 

trang Luân Đôn, Scoop 

London cung cấp nền tảng 

hoàn hảo cho các nhà thiết kế 

mà Tuần lễ thời trang Luân 

Đôn vẫn là mốc thời gian 

quan trọng nhất của mùa. 

Những vị khách trước đây 

đến Scoop London bao gồm 

các nhà bán lẻ cao cấp của 

Vương quốc Anh Net-a-

Porter, Selfridges, Harrods 

và Harvey Nichols. Các đội 

mua hàng quốc tế bao gồm 

Biffi, Banner, La Rinascente 

và Luisa Via Roma đều đến 

từ Ý, ngoài ra còn có Le Bon 

Marche và Galeries 

Lafayette từ Paris và United 

Arrows từ Nhật Bản. 

   

ITE Group PLC 

105 Salusbury Road 

NW6 6RG London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 75965000 

Fax: +44 (0)20 75965111 

Email: enquiry@ite-exhibitions.com 

Website: www.ite-exhibitions.com 

Hội chợ 

quà tặng và 

phụ kiện 

Spring Fair 

Birmingham 

05.02.2023 

- 

08.02.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

The Spring Fair là hội chợ 

thương mại hàng năm về quà 

tặng và phụ kiện gia đình ở 

   

i2i Events Group 

Greater London House, Hampstead Road 

NW1 7EJ London, United Kingdom of 



 
 

180 

 

gia đình 1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Birmingham. Đây là sự kiện 

bán lẻ lớn nhất của Vương 

quốc Anh. Khách truy cập 

chủ yếu bao gồm các chuyên 

gia như nhà bán buôn, nhà 

bán lẻ và người mua của 

chuỗi bán lẻ và cửa hàng 

bách hóa. Tuy nhiên, nhiều 

cá nhân quan tâm đến các 

phụ kiện gia đình hiện đại và 

các loại sản phẩm sáng tạo 

cũng nằm trong số khách 

tham quan. Nhiều nhà sản 

xuất lần đầu tiên giới thiệu 

những sản phẩm mới nhất 

của họ tại Hội chợ Mùa xuân 

Quốc tế, khiến cho triển lãm 

càng trở nên hấp dẫn hơn đối 

với khách tham quan. 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 77285000 

Fax: +44 (0)20 77284200 

Email: contact@i2ieventsgroup.com 

Website: www.i2ieventsgroup.com 

Hội chợ 

triển lãm 

thực phẩm 

và đồ uống 

The Source Trade 

Show Exeter 

08.02.2023 

- 

09.02.2023 

Westpoint Arena & 

Exhibition Centre, 

Clyst St Mary, EX5 

1DJ Exeter, Devon, 

England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Siêu chương trình' của Tây 

Nam dành cho tất cả những 

ai quan tâm đến các món ăn 

đặc sản và đồ uống chất 

lượng, dịch vụ ăn uống có lợi 

nhuận và lòng hiếu khách 

đầy cảm hứng. Triển lãm 

thương mại Nguồn tập hợp 

hai sự kiện thương mại đã 

được thiết lập; Triển lãm 

Nguồn & Hương vị của 

Triển lãm Thương mại 

Phương Tây và triển lãm 

thương mại dịch vụ ăn uống 

Expowest Westcountry. Nó 

kết hợp những gì tốt nhất của 

cả hai – đây là một 'siêu 

chương trình' nơi bạn có 

   

Hale Events Ltd. 

Premier House, Old Church Road 

BS26 2BQ Axbridge, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)1934 733433 

Email: mail@hale-events.com 

Website: www.hale-events.com 
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thêm nguồn cảm hứng mới 

và những cơ hội thú vị. Xác 

định các xu hướng mới, kết 

nối mạng, gặp gỡ các nhà 

cung cấp mới và hiện có, 

đồng thời được truyền cảm 

hứng từ niềm đam mê và sự 

nhiệt tình mà họ dành cho 

sản phẩm của mình. 

Triển lãm sẽ có gian hàng 

của hơn 200 nhà triển lãm, 

sẵn sàng thu hút hơn 2.000 

người mua thương mại. Nó 

diễn ra vào tháng 2 để mang 

đến cho người mua cơ hội 

gặp gỡ tất cả các nhà cung 

cấp mà họ cần để sẵn sàng 

cho mùa vụ sắp tới; khám 

phá các sản phẩm mới, trang 

bị cho cơ sở của họ và trang 

bị cho nhà bếp của họ.  

Gặp gỡ những người mới 

đến; các công ty từ Tây Nam 

Bộ chưa bao giờ tham gia 

triển lãm thương mại trước 

đây và phát hiện ra những 

ngôi sao đang lên này trên 

con đường phát triển của họ! 

Được truyền cảm hứng từ 

các đầu bếp trong Demo 

Kitchen, thêm ý tưởng mới 

vào thực đơn của bạn và học 

hỏi từ những điều tốt nhất. 

Chương trình cũng sẽ khởi 

động cuộc thi danh giá Đầu 

bếp của năm 2015 của Tây 

Nam Bộ với người chiến 
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thắng năm 2014 sẽ trình diễn 

món ăn chiến thắng của 

mình. Hội nghị Du lịch 

Westcountry thành công và 

đang phát triển sẽ diễn ra 

song song với chương trình, 

với hai sự kiện kéo dài 1/2 

ngày quy tụ các doanh 

nghiệp du lịch hàng đầu và 

các chuyên gia trong ngành. 

Hội chợ 

Thương 

mại Bao bì 

và Gia 

công phần 

mềm 

Empack 

Birmingham 

15.02.2023 

- 

16.02.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Vương quốc Anh là quê 

hương của một trong những 

thị trường lớn nhất về bao bì 

và do đó Empack có mặt tại 

Birmingham để mang đến cơ 

hội hoàn hảo cho các vật liệu 

cải tiến và công nghệ mới. 

Các nhà sản xuất quốc tế 

được đại diện ở đây tại hội 

chợ thương mại này để giới 

thiệu các xu hướng mới nhất 

và Đổi mới cho khán giả có 

thẩm quyền. Hội chợ này là 

nền tảng lý tưởng cho các 

nhà cung cấp và những 

người ra quyết định trong 

ngành. 

   

easyFairs Head Office - Brussels 

Rue Saint-Lambert 135 

1200 Brussels, Belgium 

Tel: +32 (0)2 7401070 

Fax: +32 (0)2 7401075 

Email: europe@easyfairs.com 

Website: www.easyfairs.com 

Sự kiện hậu 

cần + chuỗi 

cung ứng 

tập trung 

vào bán lẻ 

hàng đầu 

của Vương 

quốc Anh 

Retail Supply 

Chain + Logistics 

Expo London 

28.02.2023 

- 

01.03.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Trên chuỗi cung ứng bán lẻ + 

hậu cần Expo các nhà bán lẻ 

sẽ tạo ra các kết nối kinh 

doanh mới và giành lợi thế 

trước các đối thủ cạnh tranh. 

Tại triển lãm này, các nhà 

bán lẻ có thể học cách giảm 

chi phí, trở nên hiệu quả hơn 

và cải thiện trải nghiệm của 

khách hàng. Với khoảng 200 

   

Fortem International 

33 Colston Avenue 

BS14UA Bristol, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Email: marketing.team@fortem-

international.com 

Website: www.fortem-international.com 
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nhà triển lãm, khách tham 

quan sẽ tìm thấy những gì họ 

cần để cải thiện chuỗi cung 

ứng của mình, cho dù họ là 

nhà bán lẻ nhỏ hay công ty 

đa quốc gia. Ngoài ra, có 100 

hội thảo do chuyên gia lãnh 

đạo. Vé cũng cấp cho khách 

truy cập quyền truy cập vào 

Smart Retail Tech Expo và 

White Label World Expo, 

với tất cả các sự kiện diễn ra 

trong cùng một hội trường tại 

ExCeL. Nói chung, các 

chương trình bao gồm mọi 

thứ từ việc tìm nguồn cung 

ứng sản phẩm mới, hiểu rõ 

hơn và tìm ra các tùy chọn 

thực hiện mới, cũng như các 

giải pháp bán lẻ thông minh 

cho cả cửa hàng ngoại tuyến 

và cửa hàng trực tuyến. 

ExCeL London nằm cách 

Canary Wharf 10 phút, ở 

trung tâm Bến tàu Hoàng gia 

của Luân Đôn. Dễ dàng đi 

đến địa điểm - với ba ga 

DLR (Docklands Light 

Railway) tại chỗ, dễ dàng đi 

đến Tàu điện ngầm Luân 

Đôn (Tuyến Jubilee - ba trạm 

dừng trên DLR từ Canning 

Town cho lối vào phía đông 

ExCeL), bãi đậu xe cho 

3.700 ô tô và một sân bay 

quốc tế sân bay cách đó 5 

phút. 
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Hội chợ 

triển lãm 

xây dựng 

bền vững 

Futurebuild 

London 

07.03.2023 

- 

09.03.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

The Futurebuild là một trong 

những sự kiện lớn nhất thế 

giới về thiết kế sinh thái, xây 

dựng bền vững và bảo vệ 

môi trường. Các nhà triển 

lãm đại diện cho toàn bộ các 

sản phẩm xây dựng bền 

vững, cho các dự án xây 

dựng mới và tân trang, khu 

dân cư và thương mại. 

Những tên tuổi nổi tiếng nhất 

trong lĩnh vực này tiếp tục 

chọn Futurebuild làm nền 

tảng tiếp thị quan trọng nhất 

của họ để tìm kiếm và nêu 

bật các cơ hội liên tục cho 

xây dựng bền vững. Du 

khách cũng có thể tham gia 

các buổi hội nghị và hội thảo 

miễn phí và trải nghiệm thực 

tế tại hàng chục điểm tham 

quan tương tác. 

   

International Business Events Ltd. 

19 - 20 Noel Street, 

W1F 8GW London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)207 7635929 

Email: info@ibeltd.com 

Website: www.ibeltd.com 

Triển lãm 

và hội nghị 

quản lý 

trung tâm 

dữ liệu 

Data Centre 

World London 

08.03.2023 

- 

09.03.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Data Centre World tại 

London là triển lãm và hội 

nghị miễn phí lớn nhất dành 

cho các chuyên gia trung tâm 

dữ liệu ở Vương quốc Anh, 

xem xét chi tiết các vấn đề 

xung quanh việc lựa chọn, 

thuê ngoài, xây dựng và vận 

hành một trung tâm dữ liệu. 

Hội nghị miễn phí tham dự 

bao gồm các xu hướng và 

công nghệ mới nhất, đồng 

thời bao gồm các nghiên cứu 

điển hình từ các công ty hàng 

đầu của Vương quốc Anh và 

   

Turret Group Ltd 

173 High Street 

WD3 1AY Rickmansworth, United 

Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland 

Tel: +44 (0)1923 692660 

Fax: +44 (0)1923 692679 

Email: initial.surname@turretgroup.com 

Website: www.turretgroup.com 
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các nhà khai thác thuê ngoài 

hàng đầu. Triển lãm trưng 

bày các nhà cung cấp công 

nghệ hàng đầu. 

Triển lãm 

ngành dịch 

vụ ăn uống 

và khách 

sạn 

HRC Hotel, 

Restaurant & 

Catering London 

20.03.2023 

- 

22.03.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

The HRC Hotel, Restaurant 

& Catering là triển lãm quốc 

gia lớn nhất của Vương quốc 

Anh về dịch vụ ăn uống và 

khách sạn. Nó được coi là 

một nền tảng chính cho các 

công ty thực phẩm, đồ uống, 

thiết bị phục vụ ăn uống, nội, 

ngoại thất và bộ đồ ăn đang 

tìm cách phát triển kinh 

doanh trong ngành này. 

Khách tham quan là đầu bếp, 

quản lý cấp cao, người mua 

công nghệ và nhà thiết kế. 

Sự kiện này cung cấp một 

loạt các điểm thu hút khách 

tham quan thú vị, bao gồm 

các hội thảo cung cấp thông 

tin, các sự kiện kết nối mạng 

và Salon Culinaire - cuộc thi 

đầu bếp uy tín quốc tế lớn 

nhất của Vương quốc Anh. 

   

Fresh Montgomery 

9 Manchester Square 

W1U 3PL London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 78863100 

Fax: +44 (0)20 78863091 

Email: 

soraya.gadelrab@freshmontgomery.co.uk 

Website: www.freshrm.co.uk 

Triển lãm 

Quốc tế về 

Thực 

phẩm, Đồ 

uống và 

Khách sạn 

IFE London 

20.03.2023 

- 

22.03.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

The IFE là nơi hội tụ chuyên 

nghiệp của ngành thực phẩm 

và phục vụ ăn uống dành 

riêng cho khách thương mại 

và người tiếp cận. Mục đích 

của triển lãm này là dành cho 

các nhà bán lẻ, người mua và 

những người ra quyết định 

để cung cấp một diễn đàn và 

các kết nối kinh doanh mới 

để quảng bá. 

   

Montgomery International Ltd. 

9 Manchester Square 

W1U 3PL London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 78863149 

Fax: +44 (0)20 78863101 

Email: jon.squire@freshmontgomery.co.uk 

Website: www.montex.co.uk 
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Hội chợ 

triển lãm 

kiến trúc 

Architect@Work 

United Kingdom 

London 

22.03.2023 

- 

23.03.2023 

Old Truman Brewery, 

91 Brick Lane, E16QL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Architect@Work United 

Kingdom là hội chợ thương 

mại về kiến trúc, thiết kế nội 

thất, công nghệ, thiết bị, 

công cụ, lắp đặt và vật liệu 

xây dựng nhà ở và sẽ được tổ 

chức tại London. Mục đích 

của hội chợ là tạo ra một môi 

trường tối ưu để phát triển 

mối quan hệ giữa các kiến 

trúc sư, nhà thiết kế, nhà 

thiết kế nội thất, kỹ sư và 

nhân viên của các tổ chức địa 

phương. Trình bày là các 

công nghệ, thiết bị và vật 

liệu mới trên thị trường. Điều 

này tạo sự thú vị cho khách 

tham quan hội chợ trong và 

ngoài nước.. 

   

Beurzen Adviesbureau BV 

Graadt van Roggenweg 328-334 

3531 Utrecht, Netherlands 

Tel: +31 (0)30 2982293 

Fax: +31 (0)30 2982111 

Email: etherlands@architectatwork.eu 

Website: www.architectatwork.eu 

Triển lãm 

sách 

The London Book 

Fair 

18.04.2023 

- 

20.04.2023 

Olympia Exhibition 

Center, 

Hammersmith Road, 

W14 8UX London, 

Greater London, 

England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

The London Book Fair là 

một thị trường toàn cầu để 

đàm phán về quyền cũng như 

bán và phân phối nội dung 

cho các kênh như báo in, âm 

thanh, TV, phim và kỹ thuật 

số. Nó diễn ra vào mỗi mùa 

xuân tại một trong những thủ 

đô văn hóa và xuất bản thế 

giới. Hội chợ là một cơ hội 

tuyệt vời để lắng nghe ý kiến 

của các tác giả mới, để xem 

những đổi mới cho ngành 

hoặc chỉ để tận hưởng bầu 

không khí triển lãm thú vị. 

   

Reed Exhibitions Ltd. UK 

Gateway House 28 The Quadrant 

TW91DN Richmond, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 82712134 

Fax: +44 (0)20 89107823 

Email: rxinfo@reedexpo.co.uk 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ xe 

thương mại 

The Commercial 

Vehicle Show 

Birmingham 

18.04.2023 

- 

20.04.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

Triển lãm Xe thương mại ở 

Birmingham mang đến cho 

các nhà triển lãm cơ hội giới 

   

The Commercial Vehicle Show LLP 

14 London Road 

ME8 6YX Gillingham, United Kingdom of 



 
 

187 

 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

thiệu phương tiện của họ cho 

ngành vận tải và hậu cần. 

Mọi phương tiện vận chuyển 

như xe tải, xe tải hoặc xe kéo 

sẽ được cung cấp tại đây. 

Trong số các nhà triển lãm, 

bạn sẽ tìm thấy cả các công 

ty bảo hiểm, nhà cung cấp 

dịch vụ đào tạo và nhà cung 

cấp nhiên liệu và chất bôi 

trơn. Khu vực xưởng thực 

hiện thuyết trình về bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế 

phụ tùng xe 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0) 1634261262 

Fax: +44 (0) 1634360514 

Email: bob@cvshow.com 

Website: www.cvshow.com 

Sự kiện 

thương mại 

xây dựng 

lớn nhất 

Vương 

quốc Anh 

UK Construction 

Week London 

02.05.2023 

- 

04.05.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Với tư cách là sự kiện 

thương mại xây dựng lớn 

nhất Vương quốc Anh, Tuần 

lễ Xây dựng Vương quốc 

Anh tổ chức chín triển lãm 

một phần của ngành xây 

dựng: Timber Expo, Build 

Show, Civils Expo, Plant & 

Machinery Live, Energy, 

Smart Buildings, Surface & 

Materials Show, HVAC và 

Grand Thiết kế sống. Hơn 

650 nhà triển lãm giới thiệu 

nhiều loại sản phẩm, dịch vụ 

và giải pháp thiết kế sáng tạo 

xung quanh việc xây dựng 

tòa nhà bao gồm các khu vực 

ngoài trời cho hơn 30.000 

khán giả đủ tiêu chuẩn, 

chẳng hạn như thợ xây nhà, 

kiến trúc sư, kỹ sư, v.v. Hội 

chợ cũng tạo thành một nền 

tảng thông tin và truyền 

   

Media 10 Limited 

Crown House, 151 High Road 

IG10 4LF Loughton, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 32255200 

Fax: +44 (0)20 32255202 

Email: info@media-ten.com 

Website: www.media-ten.com 
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thông tuyệt vời của ngành 

liên quan đến việc chia sẻ 

kinh nghiệm và do đó lập kế 

hoạch thông minh cho các dự 

án trong tương lai. Trong cả 

ba ngày diễn ra hội chợ, các 

cuộc biểu tình trực tiếp cũng 

như một chương trình hội 

thảo mở rộng về tất cả các 

lĩnh vực của ngành, bao gồm 

các chủ đề như khía cạnh tài 

chính và phát hiện xu hướng 

bổ sung cho sự kiện. Tuần lễ 

Xây dựng Vương quốc Anh 

luân phiên giữa Birmingham 

và London. 

Hội chợ 

thương mại 

và hội nghị 

về năng 

lượng tái 

tạo 

All-Energy 

Glasgow 

10.05.2023 

- 

11.05.2023 

SECC Scottish 

Exhibition and 

Conference Centre, 

Exhibition Way, 

G38YW Glasgow, 

City of Glasgow, 

Scotland, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Hội nghị & Triển lãm Năng 

lượng Toàn năng ở Glasgow 

là một trong những hội chợ 

thương mại lớn nhất về năng 

lượng tái tạo ở Anh. Các nhà 

triển lãm sẽ trưng bày ở đây 

nhiều loại sản phẩm và công 

nghệ để sản xuất năng lượng 

bền vững. Đây là một cơ hội 

tuyệt vời để có được những 

giải pháp mới nhất và gặp gỡ 

những người đàn ông và phụ 

nữ đứng đằng sau chúng. Đối 

với du khách, đây là cơ hội 

tuyệt vời để chia sẻ với đồng 

nghiệp và tạo mối quan hệ 

kinh doanh mới. 

   

Reed Exhibitions Ltd. UK 

Gateway House 28 The Quadrant 

TW91DN Richmond, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 82712134 

Fax: +44 (0)20 89107823 

Email: rxinfo@reedexpo.co.uk 

Website: www.reedexpo.com 

Triển lãm 

hàng không 

AeroExpo UK 

Sywell 

08.06.2023 

- 

10.06.2023 

Sywell Aerodrome, 

Wellingborough Road, 

NN6 0BN Sywell, 

Northamptonshire, 

AeroExpo UK là một triển 

lãm thương mại hàng không 

nói chung, nơi du khách có 

thể xem mọi thứ từ máy bay 

   

World Aviation Events Ltd. 

Cowleaze House, 39 Cowleaze Road 

KT2 6DZ Egham, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 
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England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

siêu nhẹ cho đến máy bay 

phản lực cho đến động cơ 

phản lực cánh quạt - tất cả 

các loại máy bay khác nhau. 

Hội chợ hướng đến cả những 

phi công tiềm năng cũng như 

những phi công đã được đào 

tạo đầy đủ, những người 

muốn tìm hiểu thông tin về 

những sản phẩm mới nhất. 

Đây là một trong những hội 

chợ quan trọng nhất của loại 

hình này ở Vương quốc Anh 

và thu hút nhiều người 

nghiệp dư, phi công và nhà 

báo đến xem thử và mua các 

sản phẩm và dịch vụ mới 

nhất. 

Tel: +44 (0)20 82554000 

Fax: +44 (0)20 82554300 

Email: alex@avbuyer.com 

Website: www.expo.aero 

Triển lãm 

và Diễn 

đàn điện tử 

hàng hải 

Seawork 

Southampton 

13.06.2023 

- 

15.06.2023 

Mayflower Park, 

Herbert Walker 

Avenue, SO151HJ 

Southampton, 

Hampshire, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Seawork ở Southampton là 

một vấn đề lớn đối với thiết 

bị điện tử hàng hải. Hội chợ 

và diễn đàn thương mại quy 

tụ các công ty hàng đầu trong 

lĩnh vực vận tải và hậu cần 

toàn cầu, mang đến cho các 

nhà triển lãm cơ hội quý giá 

để giới thiệu sản phẩm và 

dịch vụ của họ. Tại các gian 

hàng của nhiều người tham 

gia quốc tế và khu vực để 

thông tin đầy đủ và toàn diện 

về những phát triển mới 

nhất. 

   

Mercator Media Ltd 

The Old Mill, Lower Quay 

PO16 0RA Fareham, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)1329 825335 

Fax: +44 (0)1329 825330 

Email: corporate@mercatormedia.com 

Website: www.mercatormedia.com 

Triển lãm 

Thực phẩm 

Quốc tế 

Good Food Show 

Birmingham 

15.06.2023 

- 

18.06.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Good Food Show ở 

Birmingham là một chương 

trình dành cho những người 

yêu thích ẩm thực trẻ và già. 

   

Haymarket Exhibitions Limited 

22, Bute Gardens 

W6 8DJ London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 
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Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Những người hâm mộ nền 

ẩm thực đa dạng sẽ tìm thấy 

mọi thứ mà họ mong muốn, 

từ những thực phẩm tươi 

ngon nhất theo mùa cho đến 

những phụ kiện nhà bếp hữu 

ích nhất. Tại đây, các đầu 

bếp nổi tiếng quốc tế trình 

diễn các xu hướng, công thức 

nấu ăn và nguyên liệu mới 

nhất từ nhà bếp ngày nay. 

Một loạt các chương trình 

nấu ăn và sự kiện thông tin 

đã kết thúc hội chợ một cách 

hoàn hảo và biến nó thành 

một sự kiện thú vị và đáng 

nhớ. 

Tel: +44 (0)20 82678300 

Fax: +44 (0)20 82678350 

Email: hpg@haymarketgroup.com 

Website: www.haymarketgroup.com 

Triển lãm 

thương mại 

về hệ thống 

sưởi, hệ 

thống ống 

nước và 

điện lớn 

nhất Vương 

quốc Anh 

Installer Show 

Birmingham 

27.06.2023 

- 

29.06.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

InstallerSHOW là triển lãm 

thương mại về hệ thống sưởi, 

hệ thống ống nước và điện 

lớn nhất của Vương quốc 

Anh. InstallerSHOW đang 

khai trương tại ngôi nhà mới 

của mình, NEC, tăng số 

lượng các tính năng đặc biệt 

trên sàn triển lãm, cũng như 

chào đón hơn 300 nhà sản 

xuất và cơ quan thương mại 

hàng đầu. Tại đây, hàng 

nghìn người lắp đặt có cơ hội 

nói chuyện với các nhà sản 

xuất hàng đầu để xem có gì 

mới, học các kỹ năng mới và 

hiểu cách phát huy vai trò 

của họ. Triển lãm có sự tham 

gia của các chuyên gia trong 

lĩnh vực sưởi ấm, hệ thống 

   

Lyrical Communications Ltd. 

24 Southwark Street 

SE11TY London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Email: events@installeronline.co.uk 

Website: www.installeronline.co.uk 
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ống nước, kỹ thuật thương 

mại, năng lượng tái tạo và 

điện, với các nhà triển lãm 

tại InstallerSHOW bao gồm 

các thương hiệu hàng đầu 

trong ngành. NEC nằm ở 

trung tâm nước Anh, có biển 

chỉ dẫn rõ ràng từ tất cả các 

đường cao tốc và các tuyến 

đường chính bao gồm M42, 

M40 và M6. Dễ dàng tiếp 

cận khiến NEC trở thành một 

điểm đến lý tưởng, chỉ cách 

Ga Tàu Quốc tế Birmingham 

5 phút đi bộ với các chuyến 

tàu liên kết đường sắt hàng 

không nhanh và miễn phí 

chạy hai phút một lần đến và 

đi từ Sân bay Birmingham. 

Hội chợ 

trang sức 

Jewellery & 

Watch and 

Fashion (JWF) 

Birmingham 

03.09.2023 

- 

06.09.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

The Jewellery & Watch diễn 

ra tại Birmingham cùng với 

Hội chợ Mùa xuân Quốc tế, 

hội chợ quà tặng và phụ kiện 

gia đình. Tại đây, các nhà 

triển lãm giới thiệu các bộ 

sưu tập trang sức mới nhất 

của họ, từ trang sức thời 

trang đến trang sức kim 

cương sang trọng, không chỉ 

thu hút khán giả chuyên 

nghiệp mà cả người tiêu 

dùng đến tham dự triển lãm. 

Các chuyên gia cũng có cơ 

hội tìm hiểu về các xu hướng 

mới nhất của ngành trong 

lĩnh vực thiết kế bao bì, công 

cụ hoặc cách bố trí cửa hàng 

   

i2i Events Group 

Greater London House, Hampstead Road 

NW1 7EJ London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 77285000 

Fax: +44 (0)20 77284200 

Email: contact@i2ieventsgroup.com 

Website: www.i2ieventsgroup.com 
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trang sức. 

Hội chợ 

đặc sản ẩm 

thực khu 

vực và 

quốc tế 

Speciality and 

Fine Food Fair 

London 

11.09.2023 

- 

12.09.2023 

Olympia Exhibition 

Center, 

Hammersmith Road, 

W14 8UX London, 

Greater London, 

England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

The Speciality and Fine Food 

Fair ở London là một triển 

lãm thương mại về các món 

ăn và thức uống đặc sản của 

khu vực và quốc tế. Khách 

tham quan thương mại sẽ tìm 

thấy trực tiếp tại gian hàng 

của nhà sản xuất những sản 

phẩm chất lượng mà họ có 

thể lấp đầy các kệ hàng và 

thực đơn của mình. Khách 

tham quan có thể thử hàng 

ngàn món ăn và đồ uống tại 

hội chợ hoặc tìm hiểu thông 

tin qua các buổi hội thảo về 

tin tức trong ngành. Ngoài 

ra, các mẹo và công thức nấu 

ăn ngon sẽ được trình bày 

trong các buổi trình diễn và 

hội thảo. 

   

Montgomery International Ltd. 

9 Manchester Square 

W1U 3PL London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 78863149 

Fax: +44 (0)20 78863101 

Email: jon.squire@freshmontgomery.co.uk 

Website: www.montex.co.uk 

Triển lãm 

tái chế và 

quản lý 

chất thải 

RWM 

Birmingham 

13.09.2023 

- 

14.09.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

The RWM ở Birmingham 

tập hợp các nhà cung cấp 

hàng đầu trong lĩnh vực thu 

hồi và tái chế chất thải. Hàng 

trăm nhà triển lãm tận dụng 

cơ hội này để giới thiệu các 

sản phẩm, dịch vụ và giải 

pháp của họ và gặp gỡ như 

rác với các chuyên gia năng 

lượng từ các công ty tư nhân 

và tổ chức công. Triển lãm 

Tái chế & Quản lý Chất thải 

RWM là khuôn khổ cho các 

hoạt động kết nối, trao đổi 

kiến thức và kinh nghiệm 

cũng như thảo luận về các 

   

i2i Events Group 

Greater London House, Hampstead Road 

NW1 7EJ London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 77285000 

Fax: +44 (0)20 77284200 

Email: contact@i2ieventsgroup.com 

Website: www.i2ieventsgroup.com 
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phương pháp tiếp cận công 

nghệ mới. 

Hội chợ 

triển lãm 

bao bì 

London 

Packaging Week 

21.09.2023 

- 

22.09.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Tuần lễ Đóng gói Luân Đôn 

- London Packaging Week là 

một trong những hội chợ 

thương mại hàng đầu về 

công nghệ đóng gói ở Luân 

Đôn. Khách tham quan có 

thể xem triển lãm các sản 

phẩm và dịch vụ sáng tạo và 

thân thiện với môi trường 

cho ngành công nghiệp. Đây 

là một cơ hội tuyệt vời để 

tương tác với các đối tác và 

nhà cung cấp mới, từ đó 

nâng cao hiệu quả và năng 

suất của chính họ. 

   

easyFairs Head Office - Brussels 

Rue Saint-Lambert 135 

1200 Brussels, Belgium 

Tel: +32 (0)2 7401070 

Fax: +32 (0)2 7401075 

Email: europe@easyfairs.com 

Website: www.easyfairs.com 

Sự kiện lớn 

nhất mùa 

thu dành 

cho các 

chuyên gia 

làm đẹp 

Autumn’s biggest 

event for beauty 

professionals 

01.10.2023 

- 

02.10.2023 

Olympia Exhibition 

Center, 

Hammersmith Road, 

W14 8UX London, 

Greater London, 

England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Với hơn 500 thương hiệu 

trưng bày và gần 20.000 

khách tham quan chuyên 

nghiệp mỗi năm, Olympia 

Beauty là nơi lý tưởng nếu 

bạn làm việc trong ngành 

làm đẹp. Với hơn 40 lĩnh vực 

công nghiệp được đại diện 

bao gồm trang điểm, mỹ 

phẩm, chăm sóc da, tẩy lông, 

thiết bị, laser, thẩm mỹ, 

chăm sóc sức khỏe, giáo dục 

& đào tạo, lông mi & lông 

mày, móng tay, mát-xa, làm 

trắng răng, v.v. Chương trình 

này tổ chức các cải tiến, sản 

phẩm và dịch vụ mới nhất từ 

trong ngành. Các cơ hội giáo 

dục bao gồm hội thảo, hội 

thảo và trình diễn sản phẩm 

   

Quadex Exhibitions 

The Courtyard, 1 Market Square 

TN16 1AZ Westerham, United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland 

Email: laura.tarling@olympiabeauty.co.uk 

Website: www.olympiabeauty.co.uk 
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trong Câu lạc bộ Giáo dục, 

cùng với Câu lạc bộ Chủ sở 

hữu Salon & Spa, nơi cung 

cấp khu vực dành riêng cho 

chủ sở hữu đã đăng ký và sân 

khấu tổ chức nhiều buổi nói 

chuyện kinh doanh. Olympia 

Beauty diễn ra tại Olympia 

London và là một trong 

những chương trình diễn ra 

lâu nhất tại địa điểm này. Có 

chỗ đậu xe nhưng phải đặt 

trước, hoặc ga Kensington 

Olympia đối diện địa điểm. 

Triển lãm 

ngành 

khách sạn 

The Restaurant 

Show London 

02.10.2023 

- 

04.10.2023 

Olympia Exhibition 

Center, 

Hammersmith Road, 

W14 8UX London, 

Greater London, 

England, United 

Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

Mỗi năm, hàng ngàn chủ 

khách sạn, chủ nhà hàng, đầu 

bếp và người phục vụ rượu 

say mê tụ tập tại Trung tâm 

Triển lãm Olympia của Luân 

Đôn để kỷ niệm những thành 

tựu lớn của ngành khách sạn, 

trao giải cho một số sản 

phẩm tốt nhất và nói về các 

xu hướng, thử nghiệm và 

khó khăn sắp tới tại sự kiện 

dẫn đầu thị trường có một 

không hai , Chương trình 

Nhà hàng. Sự kiện kéo dài ba 

ngày, bao gồm cả Triển lãm 

Bar & Pub và Thiết bị phục 

vụ ăn uống, sẽ thu hút những 

người tạo ra xu hướng từ 

khắp ngành, đồng thời đưa 

các sản phẩm tiên tiến nhất 

mới nhất trở thành tâm điểm 

chú ý. 

   

William Reed Business Media Ltd. 

Broadfield Park 

RH11 9RT Crawley, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)1293 613400 

Email: reception@wrbm.com 

Website: www.william-reed.com 

Triển lãm Tea & Coffee 03.10.2023 Harrogate Tea & Coffee World Cup là    Bell Publishing Ltd. 
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và hội nghị 

toàn chuỗi 

cung ứng 

ngành chè 

và cà phê 

World Cup 

Harrogate 

- 

05.10.2023 

International Center, 

Kings Road, HG1 

5LA Harrogate, North 

Yorkshire, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

một triển lãm thương mại 

quốc tế kéo dài 3 ngày, kết 

hợp với hội nghị và hội thảo 

giáo dục. Chương trình được 

điều hành bởi tạp chí Tea & 

Coffee Trade Journal được 

quốc tế công nhận. Sự kiện 

này trưng bày máy móc đang 

hoạt động trên sàn trưng bày, 

cả sản phẩm thô và sản phẩm 

hoàn thiện để lấy mẫu và dự 

trữ vật tư công nghiệp để 

kiểm tra chi tiết. Hội nghị và 

hội thảo được thiết kế để 

người tham gia có được kinh 

nghiệm cá nhân và thực 

hành, tối ưu hóa việc sử 

dụng vật tư và lấy mẫu sản 

phẩm. Tea & Coffee World 

Cup sẽ được tổ chức tại 

Trung tâm Triển lãm Quốc 

gia (NEC) ở thành phố sôi 

động Birmingham, Vương 

quốc Anh. Là 'quốc gia của 

những người uống trà' theo 

khuôn mẫu, ngành công 

nghiệp trà luôn bùng nổ ở 

Vương quốc Anh với sự phổ 

biến của các loại trà trái cây, 

thảo mộc, gia vị và trà xanh 

tăng lên đáng kể. Vương 

quốc Anh cũng đã áp dụng 

văn hóa cà phê, với lượng 

khách đến quán cà phê mua 

ước tính khoảng 2,3 tỷ tách 

cà phê mỗi năm. 

57 Bath Street 

DA110DF Gravesend, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Email: info@bellpublishing.com 

Website: www.bellpublishing.com 

Sự kiện International 10.10.2023 ExCeL London, Tham gia ExCeL London,    Prysm Group 
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duy nhất 

của Vương 

quốc Anh 

dành riêng 

để tối đa 

hóa doanh 

số bán đồ 

uống của 

bạn 

Drink Expo I.D.E 

London 

- 

11.10.2023 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Triển lãm Đồ uống Quốc tế 

sẽ biến thủ đô thành trung 

tâm đổi mới đồ uống cuối 

cùng, khẳng định sự hiện 

diện của nó trong ngành với 

tư cách là sự kiện hàng đầu 

của Vương quốc Anh để tối 

đa hóa doanh số bán đồ uống 

của bạn. Vé miễn phí sẽ cung 

cấp cho bạn quyền truy cập 

độc quyền vào tất cả các xu 

hướng đồ uống mới hấp dẫn 

nhất, đưa bạn vào thị trường 

cuối cùng để phát triển kinh 

doanh và trang bị cho bạn tất 

cả các công cụ cần thiết để 

tăng ROI và tối đa hóa doanh 

thu của bạn. Trong hai ngày 

không thể bỏ lỡ, bạn sẽ có 

thể tìm thấy hơn 200 nhà 

cung cấp giải pháp đồ uống 

sáng tạo nhất hiện có trên 

hành tinh, lắng nghe hơn 120 

hội thảo chuyên gia, tham gia 

vào các phiên thảo luận do 

những người khổng lồ trong 

ngành truyền cảm hứng dẫn 

dắt, kết nối với nhiều người 

như các chuyên gia có đầu 

óc, hãy nếm thử một loạt các 

sản phẩm đặc biệt để nếm 

trải thành công, v.v. 

4 Colston Avenue 

BS14ST Bristol, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

Email: liam.walker@prysmgroup.co.uk 

Website: www.prysmgroup.co.uk 

Sự kiện 

hàng đầu 

Vương 

quốc Anh 

dành cho 

Coffee Shop 

Innovation Expo 

10.10.2023 

- 

11.10.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

Các công cụ, kỹ thuật và giải 

pháp thúc đẩy tương lai của 

ngành cà phê sẽ một lần nữa 

gây bão tại ExCeL London 

với phần giới thiệu The 

   

Prysm Group 

4 Colston Avenue 

BS14ST Bristol, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

Email: liam.walker@prysmgroup.co.uk 
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chủ doanh 

nghiệp 

quán cà phê 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Coffee Shop Innovation 

Expo, sự kiện cuối cùng 

dành cho các chủ doanh 

nghiệp quán cà phê. Vé 

MIỄN PHÍ của bạn sẽ cung 

cấp cho bạn quyền truy cập 

độc quyền vào tất cả các phát 

triển đồ uống cà phê mới 

nhất, bao gồm các sản phẩm, 

dịch vụ và cải tiến mới hấp 

dẫn nhất đang thúc đẩy tăng 

trưởng kinh doanh trong toàn 

ngành. Được thiết kế để 

truyền cảm hứng cho các 

chuyên gia đầy tham vọng 

nhất trong ngành, đội hình 

vô song của chương trình 

chắc chắn sẽ trang bị cho bạn 

tất cả các công cụ cần thiết 

để xây dựng thương hiệu, 

tăng lợi nhuận và thu hút vô 

số khách hàng mới. Đầy đủ 

các giải pháp tiên tiến nhất 

hiện có trên thị trường, trong 

hai ngày không thể bỏ lỡ, 

bạn sẽ có thể kết nối với hơn 

250 nhà cung cấp tiên tiến, 

tham gia 150 hội thảo giáo 

dục, đạt được kinh doanh 1-

2-1 lời khuyên, trau dồi 

những mối quan hệ mới vô 

giá, tham gia vào các bản 

trình diễn trực tiếp và hơn 

thế nữa. Vì vậy, cho dù bạn 

chỉ đơn giản là muốn cập 

nhật thông tin mới nhất hay 

khao khát cách mạng hóa 

Website: www.prysmgroup.co.uk 
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quán cà phê hoặc kinh doanh 

quán cà phê của mình, thì 

không có nơi nào tốt hơn! 

Sự kiện 

làm tóc 

quốc tế 

Salon 

International 

London 

14.10.2023 

- 

16.10.2023 

ExCeL London, 

One Western 

Gateway, E16 1XL 

London, Greater 

London, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Salon International là sự kiện 

truyền cảm hứng nhất thế giớ 

của Barberi. Tại đây, các 

công ty quốc tế trong ngành 

sản phẩm, màu sắc và cải 

tiến mới nhất của họ. Từ 

những kỹ thuật cắt mới nhất 

đến những màu sắc mới nhất 

- tại Salon International - biết 

mọi thứ mà các chuyên gia 

biết. 

   

Reed Exhibitions Ltd. UK 

Gateway House 28 The Quadrant 

TW91DN Richmond, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 82712134 

Fax: +44 (0)20 89107823 

Email: rxinfo@reedexpo.co.uk 

Website: www.reedexpo.com 

Hội chợ 

ngành năng 

lượng mặt 

trời tại 

Vương 

quốc Anh 

Solar & Storage 

Live Birmingham 

17.10.2023 

- 

19.10.2023 

NEC National 

Exhibition Center, 

West Midlands, B40 

1NT Birmingham, 

Birmingham, England, 

United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Solar & Storage Live là hội 

chợ dành cho ngành năng 

lượng mặt trời ở Vương quốc 

Anh. Nhiều nhà triển lãm 

trong nước và quốc tế sẽ 

trưng bày các sản phẩm và 

dịch vụ mới nhất và sáng tạo 

nhất cho năng lượng mặt trời 

và hệ thống quang điện. 

Khách tham quan có thể trải 

nghiệm những thay đổi năng 

động trên thị trường toàn cầu 

đối với các sản phẩm và 

công nghệ năng lượng mặt 

trời, tham quan các tế bào 

năng lượng mặt trời hiệu quả 

cao và quy trình sản xuất tiết 

kiệm chi phí. 

   

Terrapinn Holdings Ltd. 

Wren House 43 Hatton Garden 

EC1N8EL London, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 (0)20 70921000 

Fax: +44 (0)20 72421508 

Email: enquiry.uk@terrapinn.com 

Website: www.terrapinn.com 

 


