
            

 

           
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018 

Thư mời tham dự Diễn đàn VME 2018 

Chủ đề: “Đối thoại giữa các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ” 

Kính gửi quý cơ quan, đơn vị! 

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt nam (VEIA), Công ty NC Network và Công ty Reed Tradex, nhà tổ chức triển lãm 
hàng đầu khu vực ASEAN trân trọng kính mời quý vị tham dự Diễn đàn VME 2018 với chủ đề “Đối thoại giữa các 
nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ” 

- Thời gian:  Từ 13:30 đến 17:00 ngày Thứ Tư, 4 tháng 7 năm 2018 
- Địa điểm:  Tầng 7, phòng Thăng Long, Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

Diễn đàn là một sân chơi đặc biệt dành cho các nhà hoạt động trong các ngành công nghiệp chủ chốt của Việt Nam 
và các nước trong khu vực ASEAN để có một cái nhìn tổng quan về những triển vọng kinh doanh trong tương lai, về 
những hạng mục đầu tư khả thi, về mở rộng kinh doanh và mở rộng đối tác với các nhà sản xuất linh phụ kiện tại 
Việt Nam và các nhà công nghiệp hỗ trợ liên quan. 

Diễn đàn là một hoạt động tiền triển lãm “Vietnam Manufacturing Expo 2018”, một trong những sự kiện đặc biệt 
nhất của nền công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ, trong đó trưng bày đầy đủ nhất các thiết bị và công nghệ 
mới nhất từ trên 200 nhà cung cấp thiết bị và công nghệ, từ trên 20 nước khác nhau cho đến 10.000 các nhà sản 
xuất linh phụ kiện tự động, nhựa, cao su, khuôn mẫu và các ngành liên quan. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10 
tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Triển lãm I.C.E. Hà Nội. Chi tiết về triển lãm, vui lòng truy cập: 
www.vietnammanufacturingexpo.com. 

Do số lượng chỗ ngồi có hạn, chúng tôi sẽ phục vụ trên nguyên tắc ai đăng ký trước sẽ được phục vụ trước, cho đến 
khi hết số ghế hiện có. Để đăng ký ngay, vui lòng điền vào mẫu đăng ký tham dự (đính kèm) và gửi vào email: 
hiephoidientu@veia.org.vn trước ngày 27 tháng 6 năm 2018. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. 
Nguyễn Thị Hoàn, Tel: +84 24 39332845, Fax +84 24 39332846, or email: hiephoidientu@veia.org.vn.  

Chúng tôi mong được chào đón quý vị tại Diễn đàn VME 2018. 

 Trân trọng, 
 
 
 

                
             Mrs. Đỗ Thị Thuý Hương              
                        Uỷ viên Ban Chấp hành                                                      
        Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)  
Đính kèm:  - Chương trình  
                    - Mẫu phiếu đăng ký tham dự 


