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TẠI TRIỂN LÃM LẦN TRƯỚC...

VÌ SAO CHỌN VIỆT NAM?

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp In ấn và Bao bì Việt Nam lần thứ 19 (VietnamPrintPack) khép lại thành công 
rực rỡ tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với sự tăng trưởng vượt bậc. 375 đơn vị đến từ 18 quốc 
gia và khu vực đã tham gia trưng bày các giải pháp sản xuất tối ưu cùng máy móc tiên tiến trên tổng diện tích 
12.000 mét vuông, đồng thời gặp gỡ và trao đổi kỹ thuật với hơn 16.226 khách tham quan thương mại trong suốt 4 
ngày diễn ra triển lãm, tăng 8,2% so với triển lãm lần thứ 18.

Nhu cầu bao bì giấy đang tăng cao
Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng ổn định với nhu cầu bao bì giấy chiếm phần lớn lượng tiêu dùng trong 
nước. Theo dữ liệu công bố bởi Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), sức tiêu thụ bao bì trong nước trong 9 tháng 
đầu năm 2021 đạt hơn 3,5 triệu tấn. Sự tăng trưởng mạnh của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống cùng thương mại 
điện tử tại Việt Nam đã làm gia tăng nhu cầu bao bì giấy tại quốc gia này, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến chống đại dịch 
Covid-19.

Thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài
Theo dữ liệu của Tập đoàn nghiên cứu thị trường FiinGroup, năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp nước 
ngoài liên tục tăng cường đầu tư vào ngành bao bì Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam ghi nhận 56 dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh 
vực bao bì với tổng vốn đầu tư 516 triệu USD trong giai đoạn này. Là một trong những thị trường tiềm năng và năng động 
nhất trên quy mô toàn cầu, Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như SCG Packaging, Rengo, Tetra 
Pak, góp phần mang lại cơ hội nâng cấp ngành công nghiệp bao bì cũng như ứng dụng công nghệ cao.

30%TĂNG 30%TĂNGDỰ KIẾN TRIỂN LÃM 2022 

15,000
M2

450+
ĐƠN VỊ

16,000+
KHÁCH THAM QUAN ĐẾN 

TỪ 18+ QUỐC GIA

750+
GIAN HÀNG

Nguồn: Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Ứng dụng và tiêu thụ bao bì tại Việt Nam

Bao bì công nghiệp

Bao bì thực phẩm

Bao bì đồ uống

Khác

44%

28%

10%

18%



HỒ SƠ KHÁCH THAM QUAN
• Thiết kế quảng cáo

• Nông nghiệp

• Hoá chất

• Mỹ phẩm

• In ấn thương mại

• Sản xuất hàng tiêu dùng

• Điện tử

• Chế biến thực phẩm

• Sản xuất thực phẩm và đồ uống

• Logistics

• Sản xuất máy móc

• Buôn bán máy móc

• Sản xuất

• In ấn sách báo

• Bao bì

• Nhà máy bao bì

• Sản xuất nguyên liệu bao bì

• Dược phẩm

• Nhà in

• Xuất bản

• Bán lẻ

• Dệt may

HỒ SƠ TRIỂN LÃM
• IN ẤN
Máy đóng gáy, phụ kiện, nguyên liệu, máy khâu sách, máy làm bìa cứng, thiết bị tráng phủ, thiết 

bị đo màu, máy đóng gói, máy cắt và tạo khuôn, máy làm phong bì, máy in Flexo, máy dán bìa 

cứng, máy gấp, máy dập nối ba chiều, máy dập nóng, mực, hệ thống định dạng mực, dao, đĩa cắt, 

máy xén, máy cán màng, máy đếm số, máy móc và thiết bị sau in, hệ thống trước in, máy in màn 

hình, dịch vụ in và hoàn thiện đầu cuối.

• BAO BÌ
Máy chuyển đổi, máy dựng thùng carton, định lượng hệ thống đánh dấu và mã hoá, bao bì sợi và 

túi giấy, bao bì linh loạt, máy bao bì, nguyên liệu bao bì, hệ thống phân phối vật lý/logistics, hệ 

thống quản lý chất lượng, nguyên liệu thô và phụ trợ, bao bì cứng, chai thuỷ tinh và hộp gan, thiết 

kế CAD/CAM.

• IN NHÃN
Máy in nhãn, nguyên liệu và phụ kiện, RFID và thiết bị mã hoá vạch, hệ thống ép trước và thiết bị 

làm tấm, thiết bị ép sau, máy kiểm tra nhãn và dịch vụ in nhãn, công nghệ chống hàng giả, giải 

pháp an toàn nhãn và ứng dụng.

• THÙNG CARTON SÓNG VÀ GẤP
Thiết bị phụ trợ, que hàn, máy chuyển đối carton sóng và gấp, loạt máy in vỏ sóng, dây chuyền 

uốn sóng, thiết bị và phụ tùng, thiết bị cắt, tạo nếp và nhuộm, thiết kế và CAD/CAM, máy in sóng 

kỹ thuật số, xử lý và lưu kho nhiên liệu, MIS và hệ thống lập lịch cho máy, hệ thống xử lý đai và 

pallet , giấy gợn sóng và bìa carton, khai thác và đóng kiện chất thải.



 

Gian hàng trống (tối thiểu 36m2) USD 260/ m2

Gói gian hàng tiêu chuẩn (tối thiểu 9m2) USD 290/ 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

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 21-23/09/2022
24/09/2022

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

Đặt chỗ ngay bây giờ!

Quyền lợi của đơn vị triển lãm

Thiệp mời đặc biệt

Giới thiệu sản phẩm trực tuyến

Thông tin miễn phí trên báo chí

TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRỰC TIẾP



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 21 đến 27 tháng 09 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

OnlineLive, in-person 

Chi phí tham dự

TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN

Nội dung cung cấp

Giới thiệu 
sản phẩmGian hàng kỹ 

thuật số

Thông cáo 
báo chí

Banner 
quảng cáo

Họp video 
1 vs 1Bản tin Video theo 

yêu cầu
Trò chuyện 
trực tuyến

Gian hàng cao cấpGian hàng chuẩn

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



Facebook + Zalo

4,100+ 
lượt theo dõi

230,000+ 
lượt truy cập

Quảng cáo Google

7,000,000+ 
lượt hiển thị

Chiến dịch viễn thông

30,000+ 
lượt mời

Bản tin điện tử

50,000 
emails được gửi đi

Tin nhắn SMS

55,000+ 
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

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

Ms. Jen (ext. 107)

E-mail: salesC@chanchao.com.tw

Liên hệ

TIẾP THỊ  & QUẢNG CÁO

Báo chí trong nước và banner 
ngoài trời tại Việt Nam


