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VÌ SAO CHỌN VIỆT NAM?
VietnamPlas mở ra vô số cơ hội trong suốt 21 năm qua

Từ năm 2001, VietnamPlas đã tạo nên ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp nhựa và cao su Việt Nam, đồng thời theo 
dõi chặt chẽ những thay đổi tích cực từ các doanh nghiệp trong nước. Nhờ có sự tin tưởng từ các đơn vị triển lãm, con 
số đơn vị và lượng khách tham quan hàng năm đã tăng trưởng vượt bậc. VietnamPlas 2019 đã thành công trong việc 
mở rộng quy mô triển lãm, thu hút các nhà cung cấp hàng đầu và mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho ngành 

công nghiệp trong nước.

VietnamPlas - Nền tảng B2B 
chuyên nghiệp nhất sẽ tiếp 
tục thúc đẩy ngành công 
nghiệp nhựa và cao su gặt 
hái càng nhiều thành công 
mới!

Số liệu triển lãm từ năm 2001-2019
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Đơn vị triển lãmGian hàng

Cơ hội xâm nhập vào thị trường EU

Mỹ và Nhật vẫn luôn là những thị trường xuất khẩu chính cho sản phẩm nhựa của Việt Nam, chiếm 50% doanh số xuất 
khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, tỉ lệ xuất khẩu sản phẩm nhựa sang châu Âu năm 2021 đã tăng mạnh, khiến châu Âu trở 
thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, doanh số thương mại hai 
chiều giữa EU và Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2021 vẫn tiếp tục tăng gần 20% so với cùng kỳ. Việc ký kết Hiệp định 
thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) đã tạo nên ảnh hưởng tích cực 
đến các hoạt động thương mại, mang lại cơ hội nâng cấp ngành công nghiệp nhựa cũng như ứng dụng công nghệ cao.

Nhu cầu nhựa và cao su đang tăng cao

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng 41.5% 
so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2.33 tỉ USD, chiếm 15% tổng doanh số xuất khẩu các mặt hàng trên cả nước. Ngoài ra, ngành 
công nghiệp nhựa trong nước đã nhập khẩu 5.33 triệu tấn nguyên liệu nhựa trị giá 8.86 tỉ USD, tăng 9.2% về số lượng và 
47.9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

2020 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
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Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường EU trong 9 tháng đầu năm 2020 & 2021 (triệu USD)



HỒ SƠ KHÁCH THAM QUAN
• Sản xuất thiết bị 

• Hiệp hội và Cơ quan thương mại

• Sản xuất ô tô

• Sản xuất thiết bị & phụ tùng ô tô

• Doanh nghiệp xây dựng

• Hoá chất và nguyên liệu thô

• Doanh nghiệp vệ sinh & tái chế

• Viện và Tổ chức giáo dục

>> Máy móc ngành nhựa
• Máy cắt túi

• Máy thổi

• Máy đùn

• Máy in Flexo

• Máy tạo hạt

• Máy ép phun

• Máy đóng gói nhựa

• Máy thổi PET

• Máy làm màng nhựa

• Máy ép nhựa

• Máy làm ống nhựa

• Dây chuyền đùn và định hình ống nhựa

• Máy tái chế nhựa

• Máy trộn PVC

• Dây chuyền sản xuất ống và cao su

• Máy ép cao su 

• Máy nghiền và tạo hạt 

• Máy định dạng nhiệt

• Dây chuyền sản xuất dây nhựa

>> Hoá chất và nguyên liệu thô
 • Hoá chất cơ bản và chất trung gian 

• Lô màu

• Nhựa kỹ thuật

• Polymer kỹ thuật

• Nguyên liệu thô dạng sợi

• Chất độn nhựa

• Dầu

• Polymer đóng gói và công nghiệp

• Sắc tố

• Mực in

• Phụ gia cao su

• Hoá chất cao su

• Dung môi

HỒ SƠ TRIỂN LÃM
• Nhựa ép dẻo đàn hồi

• Hợp chất/hạt/chất ổn định PVC

• Polypropylene/polyethylene/

polystyrene/polyolefin

>> Công nghiệp máy móc 
       và phụ tùng
• Ống điều hoà không khí

• Băng tải

• Máy sản xuất bàn chải

• Máy làm lạnh

• Máy CNC chế biến nhựa

• Tháp giải nhiệt

• Robot ghi nhãn

• Máy tách nam châm và kim loại

• Máy ép kim loại 

• Máy trộn nguyên liệu thô

• Bộ giảm tốc

• Hệ thống robot

• Vít và thùng 

• Bộ phận kỹ thuật và bán thành phẩm

>> Thiết bị nhiệt và điều khiển
• Hệ thống chạy nóng

• Chỉ số

• Bộ phận sưởi công nghiệp

• Hệ thống điều khiển nhiệt

• Thiết bị kiểm tra nhựa-polymer

• Cân chính xác

• Điện trở

• Cảm biến

• Thiết bị tĩnh

• Thiết bị đo nhiệt độ

• Doanh nghiệp kỹ thuật điện

• Sản xuất điện tử

• Sản xuất thực phẩm & đồ uống

• Sản xuất lốp, săm & giày dép

• Cơ quan chính phủ

• Cung cấp thiết bị & máy móc

• Nhà máy kỹ nghệ kim loại

• Sản xuất & chế biến nhựa

• Nhà máy in ấn & bao bì

• Sản xuất & chế biến cao su

• Tích hợp hệ thống

• Dệt may

• Thương nhân

>> Khuôn
•  Khuôn nắp chai

• Khuôn ép

• Khuôn chai PET

• Khuôn phôi PET

• Khuôn thổi nhựa

• Khuôn chai PVC

• Cửa - cửa sổ PVC và thiết bị phụ trợ

>> Thuỷ lực & khí nén
• Máy nén khí

• Máy thu khí

• Thiết bị kết nối

• Phụ kiện 

• Xi lanh thuỷ lực

• Thiết bị điều áp khí nén

• Máy bơm

>> Tái chế
• Máy kết tụ

• Máy cắt hạt

• Máy nghiền nhựa

• Hệ thống lọc nhựa

• Máy đùn tái chế nhựa

• Công nghệ tái chế nhựa

• Dịch vụ tái chế

• Dây chuyền giặt và sấy

>>  Khác
• Thiết bị định lượng  

• Máy trộn

• Hệ thống silo

• Phần mềm

• Ấn phẩm xuất bản



 

Gian hàng trống (tối thiểu 36m2) USD 280/ m2

Gói gian hàng tiêu chuẩn (tối thiểu 9m2) USD 310/ m2

Bao gồm thảm trải sàn vách ngăn, bảng tên công ty, 3 ghế xếp, 3 đèn chiếu sáng, 
1 bàn tiếp tân, 1 bàn tròn, 1 thùng rác, 1 ổ cấm điện 5 amp/220v

Giá trên chưa bao gồm 5% VAT
Phí gian hàng góc: 10% phụ phí trên tổng diện tích

Chi phí tham dự

Đặt chỗ ngay bây giờ!

TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRỰC TIẾP

Quyền lợi của đơn vị triển lãm

Thiệp mời đặc biệt

Giới thiệu sản phẩm trực tuyến

Thông tin miễn phí trên báo chí

Sơ lược triển lãm

Địa điểm Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC
799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM

Thời gian 23-25/11/2022
26/11/2022

09:00 – 17:00
09:00 – 15:00

Vào cửa Miễn phí, chỉ dành cho khách thương mại
(Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham dự)

Ban tổ chức Bộ Công thương – Công ty CP quảng cáo và hội chợ thương mại (VINEXAD)
Công ty dịch vụ quảng cáo và thương mại Yorkers

Đồng tổ chức Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA)
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Gian hàng cao cấpGian hàng chuẩn

Giới thiệu sản phẩm
Tài liệu quảng cáo
Cơ hội quảng cáo

NHIỀU HƠN 

Dành cho các đơn vị đã tham gia triển lãm trực tiếp 2022:

Gian hàng chuẩn  MIỄN PHÍ!
Gian hàng cao cấp  USD 900

*Ghi chú: Gian hàng trực tuyến chỉ dành cho các đơn vị tham gia triển lãm trực tiếp, không bán riêng lẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị triển lãm trong và 
ngoài nước, nền tảng trực tuyến sẽ chính thức ra mắt từ 
ngày 23 đến 29 tháng 11 năm 2022 bên cạnh triển lãm trực 
tiếp, mang lại nhiều lợi ích hơn cho các bên tham gia:

• Kết nối quốc tế, gia tăng sự hiện diện

• Thời gian lâu hơn, quảng cáo dài hơn

• Giới thiệu sản phẩm trực tiếp và trực tuyến

• Hội thảo và hội nghị

• Thu thập các dữ liệu quý giá

• Quy mô không giới hạn

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN

Nội dung cung cấp



Facebook + Zalo

6,500+ 
lượt theo dõi

230,000+ 
lượt truy cập

Quảng cáo Google

12,000,000+ 
lượt hiển thị

Chiến dịch viễn thông

18,000+ 
lượt mời

Bản tin điện tử

38,000 
emails được gửi đi

Tin nhắn SMS

40,000+ 
tin nhắn

Thư trực tiếp

18,000+ 
thư mời gửi 
khách mua

Phạm vi đối tác truyền thông
Quảng cáo trên trang web tạp chí, 
bản tin, danh bạ công nghiệp và các 
tài liệu in ấn khác

Quảng cáo báo chí và ngoài trời
Báo chí trong nước và 
banner ngoài trời tại Việt Nam

Quốc tế:

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHAN CHAO
3F, No.185, Kangchien Rd., Nei-Hu Dist., Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-26596000 / Fax: +886-2-26597000

Ms. Virginia Cheng (ext. 210) / Ms. Gina Chou (ext. 200)

Ms. Tracy Chang (ext. 185)

E-mail: exfdp@chanchao.com.tw

Marketing: 

Ms. Tracy Nguyen (ext. 187)

E-mail: Tracy.Nguyen@chanchao.com.tw 

Việt Nam: 

CÔNG TY DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ 
THƯƠNG MẠI YORKER VIỆT NAM
Phòng 1107, lầu 11, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, 

Toà nhà Indochina Tower, Q. 1, Tp.HCM, Việt Nam

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

Mr. Sean / Mr. Charles (ext.120)

E-mail: salesb@chanchao.com.tw

Liên hệ

TIẾP THỊ  & QUẢNG CÁO


