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| DỮ LIỆU TRIỂN LÃM

Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về ngành công nghiệp Dệt và May Việt Nam  (VTG)

Diễn ra đồng thời với

-Triển lãm Quốc tế Phụ kiện Dệt may Việt Nam (Vitatex)

-Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp hoá chất và nhuộm Việt Nam (DYECHEM)

-Triển lãm Quốc tế máy móc và nguyên liệu Da Giày Việt Nam (VFM)

Thời gian 20-22/11    09:00-17:00
23/11     09:00-15:00

Địa điểm Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Ban tổ chức Công ty CP Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad-Bộ 

Công thương

Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp thị và Thương mại Yorkers

Đồng tổ chức Phòng Thương mại thiết bị may Quảng Đông

Hiệp hội máy may Hong Kong

Tập đoàn dịch vụ triển lãm truyền thông giấy

Đơn vị Quản lý Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao

Đơn vị bảo trợ Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA)

Hiệp hội Dệt may thêu đan Tp.HCM (AGTEK)

Hiệp hội Gia Dày Tp.HCm (SLA)

Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI)

Hiệp hội máy may Trung Quốc (CSMA)



| QUY MÔ TRIỂN LÃM 2019

ĐƠN VỊ 

THAM GIA

562

KHÁ CH THAM 

QUAN

12,681

QUỐC GIA

17
GIAN HÀ NG

800

| SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

Máy móc dệt

Máy sợi và phụ kiện/khung dệt/máy chế biến sợi và phụ kiện, máy

dệt và phụ kiện/máy giặt và máy tẩy/hoá chất và nhuộm/máy

hấp/máy chế biến vải và phụ kiện/ thiết bị thêu/máy đan/thiết bi 

phụ trợ/thiếtt bị kiểm tra và điều khiển/máy buộc/máy in màn hình

Máy may
Máy trải vải và cắt/dao/kéo/máy mài/phụ kiện may/thiết bị hấp và

ủi/máy may và phụ kiện/máy giặt và phụ kiện/máy làm sạch và sấy

khô

Phụ kiện dệt may Sợi/tơ/chỉ/vài/phụ kiện

Giày và Da

Máy làm giày dép/máy ép/nguyên liệu giày dép và phụ kiện/túi 

xách/thắt lưng/máy hành lý/máy khâu/da/da tổng hợp/hoá 

chất/chất kết dính/máy chế biến da/CAD/CAM

Hóa chất

nhuộm,dệt và

màu

Chất nhuộm/Phụ kiện và Hoá chất dệt/màu hữu cơ/thiết bị nhuộm 

và công cụ



| KHAI MẠC : KHÁCH VIP

Bà Nguyễn Vân Nga Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Công Thương Việt Nam

Ô ng Phạm Xuân Đà Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam

Ô ng Nguyễn Phương Đông Phó Giám đốc Sở Công thương Tp.HCM

Dr.K.Srikar Reddy Tổng lãnh sự quán Ấn Độ

Ô ng Cung Vinh Nam
Giám đốc phụ trách kinh tế, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại

TP.HCM

Ô ng Kim Geun Hyang Phó giám đốc KOTRA

Ông Phạm Xuân Hồng Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Tp.HCM

Bà Do Pham Ngoc Tu Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Ông Nguyễn Van Khanh Phó chủ tịch và Thư ký Hiệp hội Da Giày Tp.HCM

Ông Nguyễn Văn Quang
Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ KhíViệt

Nam VAMI

Mr. Shao Lishi Phó chủ tịch điều hành và thư ký Phòng Thương mại thiết bị may Quảng Đông

Mr. Vincent Wang Chủ tịch Hiệp hội máy làm giày Quảng Động

Mr. Lee Sang Phó chủ tịch Hiệp hội máy và dệt Hong Kong

Ông Phạm Quỳnh Giang Phó chủ tịch công ty Vinexad

Ms. Judy Wang Chủ tịch công ty TNHH Dịch vụ Tiếp thị và Thương mại Yorkers

Ms. Aye Mi Shein Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất may Myanmar

Mr. Chris Yin Thành viên Ban điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất may tại Campuchia

Mr. Ethan Lin Chuyên gia Hiệp hội công nghiệp máy Đài Loan

Mr. Pankaj Verma Giám đốc bổ sung Liên đoàn các Phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ

Mr. Gaurav Vats Giám đốcbổ sung Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ

Dr. Siddhartha Rajagopal Giám đốc điều hành Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu dệt và bông Ấn Độ

Ms. Kalavathy Rao Giám đốc điều hành Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu dệt Synthetic and Rayon                                               



| THÔ NG TIN KHÁCH THAM QUAN

Khách tham quan từ hơn 30 nước/khu vực

Top 10 nước có lượng

khách tham quan nhiều nhất

China

South Korea

Taiwan

Japan

India

Hong Kong

United States

Thailand

Malaysia

Sri Lanka

(Sorted by quantity)

71% khách 

tham quan 

từ Việt 

Nam

Khách Việt Nam Khách nước ngoài

29% 

khách 

nước 

ngoài

Quan điểm khách tham quan về triển lãm

90%

92%

95%

đánh giá chuyến tham quan từ

tốt đến xuất sắc

hài lòng với triển lãm (từ tốt

đến xuất sắc)

cho rằng chất lượng các đơn vị 

tham gia và sản phẩm trưng bày 

từ tốt đến xuất sắc



| THÔ NG TIN KHÁ CH THAM QUAN

Ngành công nghiệp chính

5%

6%

10%

25%

43%

10%

1%

Nhà sản xuất dệt

Nhà sản xuất may

Chất nhuộm/chất màu/hoá chất dệt

Nhà sản xuất giày/da

Máy/hệ thống

Nhà nhập khẩu/xuất khẩu/đại lý

Phụ kiện/phụ tùng

Mục đích tham quan

67%

34%

34%

28%

15%

9%

5%

1%

Tỉm kiếm công nghệ mới

Nghiên cứu thị trường

Đặt hàng

Tỉm kiếm đại lý/liên doanh

Gặp gỡ nhà cung cấp

Đánh giá sơ hội tham gia trong tương lại

Tham dự hội thảo

Khác



| THÔ NG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA

Nhận định của đơn vị tham gia triển lãm

HÀ N NGỌC SƠN
Giám đốc Tajima Việt Nam

VTG thật sự là cơ hội tốt để chúng tôi giới thiệu sản phẩm và 

máy móc của mình. Nhiều đơn vị đã giới thiệu các công nghệ 

mới nhất. Thật sự đây là cơ hội tốt để Việt Nam tìm hiểu các xu 

hướng mới nhất cuả ngành công nghiệp dệt may

VICENT WANG
Chủ tịch công ty TNHH Công nghệ tự động hoá công nghiệp Dongguan

Triển lãm rất thành công với nhiều khách hàng tiềm năng. Chúng 

tôi đã mang đến nhiều loại máy móc mới và thu hút được nhiều 

khách hàng. Nhìn chung, VTG là một triển lãm rất tốt. 

XIǍO XIĀNG
Đại diện thương mại công ty TNHH Công ngệ HongFeng Roboter

VTG có quy mô rất lớn, nơi bạn có thể nhìn thấy nhiều máy móc 

quốc tế và công nghệ mới nhất. Chúng tôi đã thu hút được nhiều 

khách hang. Đây thật sự là sự kiện giúp chúng tôi rất nhiều

Sự hài lòng của đơn vị triển lãm

THAM DỰ SỰ 

KIỆN 2020

Quan tâm đến việc tham gia

kỳ triển lãm 2020

NGƯỜI MUAĐÁNH GIÁ  CHUNG

5%
Đơn vị triển lãm gặp được

khách hàngmục tiêu

Hài lòng với trải nghiệm

chung của triển lãm

88%80%9



| LỊCH TRÌNH HỘI THẢO

Thời
gian

Chủ đề Diễn giả

11/20

Phân tích ảnh hưởng của căng thẳng thương mãi
Mỹ-Trung đến Việt Nam

• Business Council Bùi Kim Thuỷ, Trưởng đại
hiện Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN

Phát triển bền vững trong chuỗi dây chuyền cung
ứng giày da: cách tiếp cận kinh doanh tại Việt Nam.

• Ông Hoàng Khải Đăng, Gíam đốc dịch vụ kỹ 
thuật công ty Groz-Beckert

Thách thức đối với các nhà sản xuất hiện đại, bí
mật chuyển đổi kỹ thuật số với Centric PLM

• Ông Nick Wei, Giám đốc kinh doanh khu vực 
công ty Centtric Software

11/21

• Thu hút và tối ưu hoá tài năng Việt trong kỹ
nguyên số

• Đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao
cho ngành công nghiệp dệt may – kết nối
doanh nghiệp và trường đại học

• Đào tạo nhân lực cho ngành dệt may đáp
ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và FTA

• Ô ng Nguyễn Xuân Sơn – Trưởng phòng dịch
vụ ManpowerGroup

• Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh –Trưởng khoa công
nghệ may và thiết kế thời trang, HCMUTE

• Phó Giáo sư Bùi Mai Hương – Trưởng khoa
quán lý thương hiệu và truyển thông –
trưởng khoa kỹ thuật dệt, ĐH công nghệ
Tp.HCM

Cuộc chiến thương mại của Trump: Điều gì sẽ diễn 
ra đối với ngành giày dép và may mặc

• Ông Peter T.Manione, Nhà tư vấn giày dép 
toàn cầu của công ty Global Footwear 
Partnerships

A
Sản xuất LEAN – giải pháp nâng cao sức cạnh 
tranh cho doanh nghiệp gìay dép Việt Nam

• Ông Vũ Hồng Dân – Trưởng phòng tư vấn cải 
tiến năng suất – Viện năng suất Việt Nam

B
Giày dép thể thao – mẫu mã mới, hạ tầng và 
cách tiếp cận

• Bruno Forione – Trưởng phòng phát triển và 
tìm nguồn cung ứng giày da (New Balance)

11/22

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và sự ảnh 
hưởng đến ngành dệt và da
Thách thức nguồn nhân lực từ EVFTA và CPTPP

• Ông Phạm Bình An – Giám đốc Viện nghiên 
cứu phát triển Tp.HCM

• Ông Trần Ngọc Minh Trí – Giám đốc cải tiến –
công ty Decathlon Việt Nam

Thiết bị sản phẩm mới: thiết bị i-TM-quản lý chỉ 
thông minh nhằm tăng hiệu quả sản xuất

• Ô ng Hiroki Washimi – đại diện kinh doanh
công ty Tajima



| HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

Xem thêm hình ảnh tại https://www.chanchao.com.tw/VTG/vn/historyPhoto.asp

https://www.chanchao.com.tw/VTG/vn/historyPhoto.asp


25 – 28 / 11, 2020

International

The 20th Vietnam Int’l

CHAN CHAO INTERNATIONAL CO., LTD.

Tel: +886-2-26596000 / Fax: +886-2-36597000

Project Manager: Mr. Akai Lin ext.176  

Email: akai@chanchao.com.tw

Sales Team : Mr. Neal Chen ext. 202

Ms. Hannah Chou ext.183 

Email: textile@chanchao.com.tw

YORKERS EXHIBITION SERVICE VIETNAM

Tel: +84-28-3827-9156/ Fax: +84-28-3827-9157

Local Sales: Ms. Jen Lau  ext.107

Mr. Ming ext. 111  

Email: salesc@chanchao.com.tw

Vietnam
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