
      
 

 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp 

 

 Thặng Châu – một địa danh trực thuộc thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung 

Quốc - là nơi sản xuất thiết bị nhà bếp tích hợp lớn nhất thế giới, phụ tùng nhạc cụ acoustic điện 

nội địa và động cơ điện công suất thấp cho toàn quốc. Trong đó, chuỗi ngành công nghiệp dụng 

cụ làm bếp và động cơ điện đặc biệt nổi tiếng cả trong nước và quốc tế.  

Với nỗ lực của Chính quyền Thặng Châu trong việc đẩy mạnh chuyển đổi và nâng cấp các 

ngành công nghiệp truyền thống của Thặng Châu, phát triển kinh tế chất lượng cao và xây dựng 

một chuỗi cung ứng - thương mại kết hợp thiết bị nhà bếp và động cơ điện, Triển lãm Thiết bị Nhà 

bếp và Động cơ điện Trung Quốc (Thặng Châu) được thành lập năm 2008 đã trải qua 11 kỳ tổ 

chức thành công. Mỗi năm có hơn 350 nhà trưng bày sản phẩm và 30,000 khách tham dự sự kiện 

này.  

Triển lãm Thiết bị Nhà bếp và Động cơ điện Trung Quốc (Thặng Châu) lần thứ 12 sẽ được 

tổ chức ngày 23-25 tháng 10 năm 2019, là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành từ Thặng Châu 

và Việt Nam gặp gỡ và trao đổi. 

Thay mặt Ban tổ chức của Khu vực Trưng bày và Trải nghiệm Sản phẩm quốc tế, chúng 

tôi trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự triển lãm và cùng nhau kiến tạo những triển vọng 

hợp tác tươi sáng cho tương lai. 

Ban tổ chức sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí gian hàng trưng bày, vé máy bay, khách sạn trong 

thời gian Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự triển lãm. (Xin vui lòng tham khảo chi phí và 

chương trình tại Bản đăng ký đính kèm). 

Rất mong được đón tiếp Quý Công ty tháng 10 này tại Thặng Châu! 

Trân trọng, 

Công ty TNHH Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Zhejiang Broad. 

Ngày 12 tháng 8 năm 2019 

 

 

 



      
 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT 

Triển lãm Thiết bị Nhà bếp và Động cơ điện Trung Quốc (Thặng Châu) 

- Khu vực Trưng bày và Trải nghiệm Sản phẩm quốc tế 

 

I/ THÔNG TIN CHUNG 

Tên:              Triển lãm Thiết bị Nhà bếp và Động cơ điện Trung Quốc (Thặng Châu) lần thứ 12 

Thời gian: 23 – 25/10/2019 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Thặng Châu 

Chủ trì: Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Điện Trung Quốc 

Hiệp hội Linh kiện Điện tử Trung Quốc 

Chi hội Máy móc điện nhỏ & chuyên dụng và Linh kiện thuộc CECA 

Phòng Thương mại Trung Quốc cho Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm điện 

tử 

Chi nhánh của Hiệp hội Ngũ kim Quốc gia Trung Quốc 

Chính quyền Nhân dân Thặng Châu 

Ban tổ chức: Ban Khoa học và Công nghệ Thặng Châu 

Đơn vị  

thực hiện: 

Công ty TNHH Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Zhejiang Broad 

(Khu vực Trưng bày và Trải nghiệm Sản phẩm quốc tế) 

  

II/ DỮ KIỆN TRIỂN LÃM 

       2 Chuyên ngành: Thiết bị nhà bếp 

                                    Động cơ điện 

       350+  

       Doanh nghiệp trưng bày 

       30,000+  

       Khách tham quan chuyên ngành 

       20,000+ m2 

       Diện tích trưng bày 

       1,100+  

       Gian hàng 

       27  

       Tỉnh thành, Thị xã, Quận 

 



      
 

III/ NỀN TẢNG TRIỂN LÃM 

Khu vực sản xuất thiết bị nhà bếp tích hợp lớn 

nhất thế giới 

                                                                                   

*60% sản lượng đầu ra toàn quốc                                                                           

450 Doanh nghiệp Thiết bị nhà bếp 

Sản lượng đầu ra hàng năm đạt 5,5 triệu bộ bếp 

ga 

 

 

Khu vực sản xuất phụ tùng nhạc cụ điện nội 

địa lớn nhất                                                                                     

         

*80% tổng sản lượng đầu ra của quốc gia  

 

 

Khu vực sản xuất động cơ điện công suất thấp  

2000 doanh nghiệp động cơ cơ khí 

Sản lượng đầu ra hàng năm đạt 30 triệu bộ vi động 

cơ 

1000+ loại động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng và các loại động cơ đặc biệt khác 

 

IV/ DANH MỤC SẢN PHẨM TRƯNG BÀY 

 Động cơ điện 

 Sản xuất động cơ chuyên dụng đặc biệt 

 Driver và bộ điều khiển giám sát động cơ 

 Linh kiện động cơ và vật liệu liên quan 

 Thiết bị kiểm định/Thiết bị và dụng cụ nhà bếp 

 Nhạc cụ điện 

 Sản phẩm cơ khí 

 Công nghệ quản lý thông tin và thông tin điện tử 

V/ KẾT QUẢ TRIỂN LÃM 

Tổ chức lần đầu năm 2008 

11 kỳ 

>350 doanh nghiệp trưng bày, 30,000 khách tham quan mỗi năm 

Hưởng ứng xu thế phát triển dựa trên nền tảng Internet và thân thiện với môi trường, Triển 

lãm Thiết bị Nhà bếp và Động cơ điện Trung Quốc (Thặng Châu) lần thứ 11 (2018) là triển lãm 

chuyên nghiệp toàn diện kết hợp cung ứng, kinh doanh và hợp tác trên toàn bộ ngành công nghiệp, 

là nơi trưng bày các sản phẩm động cơ điện và thiết bị nhà bếp mới nhất. Triển lãm thúc đẩy mạnh 
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mẽ sự phát triển của hai ngành công nghiệp – động cơ và thiết bị nhà bếp, nâng cao vị thế, tầm ảnh 

hưởng và tính cạnh tranh của hai ngành này, đồng thời đóng góp cho quá trình chuyển đổi và nâng 

cấp các ngành công nghiệp truyền thống và phát triển kinh tế chất lượng cao của Thặng Châu. 

Hiệu quả cao và thân thiện môi trường 

Kiến tạo tương lai thông minh 

 Sự kiện trong khuôn khổ: 

- Hội thảo học thuật 

- Chương trình dài tập 

- Công bố sản phẩm mới 

- Lễ trao giải 

- Hội nghị công nghiệp 

- Giao thương xuyên quốc gia 

- Lễ ký kết hợp đồng 

- Diễn đàn chủ đề 

VI/ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TRIỂN LÃM 

 

 

(01) Lĩnh vực Động cơ có 3 doanh nghiệp nổi bật Dibay Electric, TMB và Han’s Laser  

(02) Lĩnh vực Thiết bị Nhà bếp với sự tham gia của 3 doanh nghiệp thương hiệu địa phương Entive, 

Sanfer, Seng 

(03) 600 nhà mua hàng thiết bị nhà bếp chuyên nghiệp; 500 nhà mua hàng động cơ và cơ khí 

(04) Ban tổ chức mời hơn 50 nhà mua hàng từ 10 quốc gia như Iran, Sudan, Nga, Mỹ, Thụy Điển, 

Ấn Độ… 2 khu gian hàng quốc gia Pakistan và Liberia trở thành điểm nhấn của triển lãm năm 

nay. 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ cao Chất lượng cao Mức độ phổ biến cao 



      
 

VII/ DỰ KIẾN KHU VỰC TRƯNG BÀY 

 Nhằm thúc đẩy sự quốc tế hóa của triển lãm và tăng cường trao đổi và hợp tác với các đối 

tác nước ngoài, triển lãm năm 2019 lần đầu tiên mở ra khu vực trưng bày và trải nghiệm sản phẩm 

quốc tế. 

 

VIII/ LỊCH TRÌNH & CHI PHÍ 

LỊCH TRÌNH Ngày 22/10 (Sáng): Khởi hành đến Trung Quốc và di chuyển về khu vực 

triển lãm 

Ngày 22/10 (Chiều): Trưng bày sản phẩm và trang trí gian hàng chuẩn bị 

cho triển lãm 

Ngày 23/10 – 25/10: Tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại triển 

lãm 

Ngày 26/10: Khởi hành về Việt Nam 

CHI PHÍ 200 USD/người tham dự, chưa bao gồm chi phí làm visa 

*Mỗi công ty tối đa 2 người tham dự 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

BẢN ĐĂNG KÝ 

[Vui lòng gửi đăng ký trước ngày 15/9/2019] 

1/ THÔNG TIN CÔNG TY 

Tên công ty: Tel.: 

Fax.: 

Website: Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Email:  

2/ THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

Họ và tên: Di động: 

Chức vụ: Email: 

3/ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

 Bán lẻ 

 Bán buôn 

 Sản xuất 

 Phân phối 

 Tổ chức thương mại/công nghiệp 

 Nhập khẩu 

Sản phẩm/dịch vụ Công ty cung cấp: 

Thị trường xuất khẩu chủ yếu: 

4/ DOANH THU NĂM 2018 

 < $500,000 

 Từ $1,000,000 đến $2,000,000 

 Từ $4,000,000 đến $10,000,000 

 Từ $500,000 đến $1,000,000 

 Từ $2,000,000 đến $4,000,000 

 Over $10,000,000 

5/ SỐ LƯỢNG CÔNG NHÂN VIÊN 

 1 – 5 

 6 - 14 

 15 – 50 

 51 - 100 

 101 – 300 

 301 – 500 

 > 500 

 

 Vui lòng gửi Bản đăng ký tham dự trước ngày 15/9/2019. 

 Thông tin công ty và người đại diện được cung cấp sẽ chỉ sử dụng cho mục đích lựa chọn 

doanh nghiệp tham dự triển lãm. Vui lòng điền thông tin chi tiết nhất có thể. 

 Ban tổ chức sẽ lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp và gửi thông báo kèm thư mời chính 

thức. 




