THÔNG TIN CHUNG
TRIỂN LÃM QT CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT LẦN THỨ 10 TẠI VIỆT NAM – VINACHEM EXPO 2015
TRIỂN LÃM CN HÓA CHẤT TRUNG QUỐC LẦN THỨ 12 TẠI VIÊT NAM – CHINACHEM 2015
TRIỂN LÃM QT SƠN & VẬT LIỆU PHỦ LẦN THỨ 7 – VINA COATINGS 2015
Thời gian:
Địa điểm:

02 – 05/ 12/ 2015
Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC)
446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian chuyển hàng vào, trang trí, trưng bày: Ngày 29/11:
Ngày 30/11:
Ngày 01/12:

08:00 – 18:00
08:00 – 18:00
08:00 – 22:00

Giờ mở cửa: Cho nhà Triển lãm:

Ngày 02/12 – 04/12:
Ngày 05/12:

08:30 – 18:00
08:30 – 15:00

Cho khách tham quan:

Ngày 02/12 – 04/12:
Ngày 05/12:

09:00 – 17:30
09:00 – 15:00

Tháo dỡ, chuyển hàng ra:

Ngày 05/12:
Ngày 06/12:

15:00 – 18:00
08:00 – 17:00

Tổ chức:

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR
Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc - Phân hội Hoá chất - CCPIT CHEM

Quy mô:

150 gian hàng, hơn 100 doanh nghiệp tham dự đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như:
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam…
Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam
Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam

Tư vấn,
ủng hộ:

Ủng hộ & Bảo trợ
 Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 Bộ Khoa học và Công nghệ
 UBND TP Hồ Chí Minh, Uỷ ban Xúc tiến Mậu
dịch Quốc tế Trung Quốc – CCPIT
Ủng hộ & Bảo trợ thông tin
 Đài truyền hình Việt Nam
 Đài tiếng nói Việt Nam
 Đài phát thanh và truyền hình Tp Hồ Chí Minh
 Kênh truyền hình VITV, Invest TV, Info TV
 Truyền hình Công Thương
 Tạp chí Công nghiệp Hoá chất
 Tạp chí Quê hương ngày nay













Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn CN Cao
su Việt Nam, Tập đoàn CN Hóa chất Việt Nam
Hiệp hội DN Thuốc bảo vệ Thực vật Việt Nam
Hiệp hội Phân bón, Hội Hoá học Việt Nam
Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam...

Thời báo kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư
Thời báo kinh tế Sài gòn
Báo Công Thương
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
Trang tin thương mại toàn cầu www.ua.all.biz
Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương
Mại (VITIC) - Bộ Công Thương - Vinanet, ...

Hoạt động quảng cáo, tuyên truyền





Gửi thư trực tiếp, điện thoại, fax, email, tờ rơi 
quảng bá…đến khách hàng tiềm năng
Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, báo, tạp chí, truyền hình, website,
danh bạ chuyên ngành trước và tại Triển lãm 
Quảng cáo ngoài trời: Pano, băng rôn,
phướn, cổng chào, áp phích

Giới thiệu thông qua các thương vụ, Đại diện
thương mại Việt Nam tại nước ngoài
Phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại,
các Hiệp hội ngành hàng trong nước và quốc tế
Các buổi Hội thảo, Tọa đàm, giao lưu trực tiếp,
tham quan khảo sát thị trường…

Các nhóm ngành hàng chính:
 Thuốc nông dược: Thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc điều chỉnh tăng trưởng thực vật, thuốc
trừ sâu, thuốc diệt cỏ bao phủ, thuốc diệt
nấm, thuốc diệt khuẩn, thuốc khử trùng, thuốc
sát trùng, thuốc điều chỉnh tăng trưởng thực
vật, thuốc điều chế tăng trưởng sinh vật, sản
xuất thuốc nông dược thể trung gian như
permethrin, nicotin,… Các nguyên liệu thuốc,
bào chế thuốc diệt cỏ, thuốc thú y, thuốc nông
dược thể trung gian, Phân bón,…
 Hóa chất nông nghiệp: Hóa chất thể trung
gian, hóa chất thể trung gian gốc axit amin,
nguyên liệu (phụ gia thực phẩm, thức ăn,
phân bón, cao su, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa,
gốm sứ, bột màu, xử lý nước,dệt may, da,…);
Sản phẩm nông nghiệp, Sargassum rong
biển, thực phẩm,…
 Hóa chất công nghiệp: Magie sunfat, kẽm
sunfat, Sunfat chứa sắt, Sunfat magie, Magie
clorua, Canxi clorua, Magie oxit, Soda ăn da,
Bari hydroxit kết tủa, SILICA; Sản phẩm hóa
dầu (calcium chloride, potassium & sodium
formate, xanthan gum…); Chất phụ gia thực
phẩm (acid citric, keo xanthan, natri cacbonat,
natri benzoate…);
 Xử lý nước thải công nghiệp: Muối hóa
chất; Nguyên liệu lọc; Than hoạt tính và các
loại hóa chất công nghiệp khác…
Hoạt động chính











Hóa chất ngành dệt nhuộm; Thuốc nhuộm,
thuốc màu, nhựa cây, sản xuất chất phụ trợ dệt
may (phim, dầu silic, phim sáp, bột dẻo, tinh
dầu mềm), da giày, tẩy rửa…
Hóa chất các loại Soda ash, Ammonium
Chloride, đường hóa học cacbonat, Canxi
cacbit, magie clorua, nhôm sunfat, Axit Xitric;
Axit Cacbonat; Amoni axit cacbonat…
Công nghệ thực phẩm: chất phụ gia thức ăn
gia súc, sản phẩm làm sạch gia đình; Sản xuất
xi mạ thể trung gian, các sản phẩm hóa chất
tinh xảo và khí hữu cơ; Sản xuất chất diệt
khuẩn và hóa chất tiệt trùng trung gian (sử dụng
trong lĩnh vực làm nước lạnh, làm giấy, sơn,
phủ, nhựa, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm…);
Máy móc thiết bị hóa chất Máy móc thiết bị
ngành công nghiệp sơn, thiết bị phun sơn/ Máy
chế biến bột (sử dụng trong kỹ thuật gốm, hóa
chất, công nghệ chiếu sáng, luyện kim, thực
phẩm, thuốc trừ sâu, dược phẩm, sản xuất
giấy, điện tử, vật liệu xây dựng, mỹ phẩm)/ Máy
móc đóng gói hóa chất, thuốc nông dược; Máy
móc ngành công nghiệp khoáng sản, sản xuất
bột đá, máy phun thuốc …
Sơn phủ & chống thấm: Sơn phủ, phụ gia hóa
chất đặc chủng cho ngành sơn và mực in,
nguyên liệu sản xuất sơn…; Phụ gia kết dính,
chất chống thấm…

NGÀY 02/12
09:00-10:00

14:30-16:30

16:15-16:30

Lễ Khai mạc Triển lãm
Hội thảo: Cập nhật quy định về việc nhập khẩu, kinh doanh thuốc Bảo vệ
thực vật tại Việt Nam. Thực trạng tình hình thị trường phân bón tại Việt Nam
Giao lưu trực tiếp các đơn vị triển lãm và doanh nghiệp Việt Nam
Chủ trì: Cục bảo vệ Thực vật , Cục Trồng trọt, Hiệp hội DN Kinh doanh và sản
xuất thuốc BVTV Việt Nam (VIPA)
Thành phần tham dự: Hiệp hội ngành hàng liên quan, doanh nghiệp, giới
chuyên môn
Bốc thăm trúng thưởng Tri ân khách hàng

Đại sảnh TBECC

Phòng Hội thảo TBECC

Sân khấu TBECC

NGÀY 03/12
09:30-11:30

Tham quan làm việc cùng doanh nghiệp ngành thuốc bảo vệ thực vật và
phân bón (Công ty An Nông)

16:15-16:30

Bốc thăm trúng thưởng Tri ân khách hàng

KCN Đức Hòa 1, Xã
Đức Hòa Đông, Huyện
Đức Hòa, Long An.
Sân khấu TBECC

NGÀY 04/12
Cả ngày
16:15-16:30

Giao thương – Gặp mặt khách hàng
Bốc thăm trúng thưởng Tri ân khách hàng

Nhà triển lãm TBECC
Sân khấu TBECC

NGÀY 05/12
09:00-12:30

Giao thương – Gặp mặt khách hàng

11:00-11:15

Bốc thăm trúng thưởng Tri ân khách hàng

15:00

Bế mạc Triển lãm

Nhà triển lãm TBECC
Sân khấu TBECC
Nhà triển lãm TBECC

Thường trực Ban tổ chức:
CÔNG TY CP HỘI CHỢ TRIỂN LÃM & QUẢNG CÁO VIỆT NAM – VIETFAIR
Toà nhà Báo Biên Phòng, 40A Phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-39365566
Fax: 84-4-39365568
Website: www.vietfair.vn E-mail: vietfair@vnn.vn

