
 

           Hà Nội, ngày 9/9/2019 

 Kính gửi quý cơ quan, đơn vị  

THƯ MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2019  
Chủ đề: “Giới thiệu chương trình kết nối Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ tham gia vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu” 
 

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) trân trọng kính mời quý vị tham dự Diễn đàn 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Việt Nam 2019 (VIETNAM SUPPORTING INDUSTRY FORUM 
2019) vào: 
 Thời gian:  Thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019, từ 13:30 đến 16:00 
  Địa điểm:   Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Tế I.C.E 
   91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Diễn đàn sẽ là một nền tảng đặc biệt cho các doanh nghiệp ngành điện - điện tử và các công ty 
nước ngoài tại Việt Nam để có được cái nhìn sâu hơn về tiềm năng kinh doanh, đầu tư trong 
tương lai, mở rộng hợp tác và kinh doanh cho các nhà sản xuất phụ tùng Việt Nam và các nhà 
công nghiệp hỗ trợ liên quan. 
Diễn đàn là một hoạt động bên lề triển lãm NEPCON VIETNAM 2019, Triển lãm duy nhất của 
Việt Nam về SMT, Công nghệ thử nghiệm, Thiết bị và Công nghiệp hỗ trợ cho Sản xuất Điện 
tử - Phiên bản thứ 12, sẽ trưng bày đầy đủ các loại máy móc và công nghệ trên 100 thương hiệu 
từ 10 quốc gia sẽ tập hợp để đáp ứng 7.000 người mua chất lượng, sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13 
tháng 9 năm 2019, tại I.C.E., 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để biết thêm chi 
tiết, vui lòng truy cập http://www.nepconvietnam.com  
Do chỗ ngồi có hạn, vui lòng đăng ký sớm bằng việc điền vào mẫu đăng ký đính kèm và gửi 
email tới: hiephoidientu@veia.org.vn  trong hoặc trước ngày 11/9/2019. Để biết thêm thông tin, 
vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 84 243 9332845 (Ms.Hoàn, Ms. Diệp) . 
Chúng tôi mong được chào đón Quý vị đến với Diễn đàn.  
         

        Thay mặt Ban Tổ chức, 

 
 

           Lưu Hoàng Long 
 Đính kèm:            Chủ tịch VEIA 
- Chương trình dự kiến   


