
Danh sách các đơn vị
tham gia triển lãm

Danh sách sản phẩm
trưng bày

Đăng ký trước cho khách tham quan đã mở ngay bây giờ!

Người mời: ATLAS DEVELOPMENT MACHINERY CO., LTD
Gian hàng: 510

 

Các bước

1. Nhấp vào đăng ký và đi đến phần mẫu đăng ký tham quan.
2. Đăng nhập hoặc đăng ký để hoàn thành bảng câu hỏi.
3. Hoàn tất việc đăng ký. Xuất trình thẻ Chan Chao của bạn ngay tại lối vào để vào
cổng.

 
※ hư mời qua email này không được sử dụng để vào tham quan. Vui lòng làm

theo các bước phía trên và xuất trình thẻ Chan Chao của bạn tại lối vào.
※ Hạn chót đăng ký: 10/6/2019
※ Thẻ Chao Chao chỉ có thể được sử dụng bởi chính những người chủ thẻ và không có

giá trị chuyển nhượng.
※ Bạn có thể đăng nhập vào trung tâm thành viên để xem lại lịch sử đăng ký của bạn

khi mà bạn đã hoàn tất mẫu đăng ký tham quan.
※ Ban Tổ Chức có quyền điều chỉnh các quy tắc mà không cần thông báo trước. Những

gì chưa được đề cập sẽ được thông báo trên trang web chính thức.
※ Nếu bạn quan tâm hay có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ

member@chanchao.com.tw chúng tôi sẽ hỗ trợ.

https://www.chanchao.com.tw/Vietnamplas/vn/visitorExhibitor.asp
https://www.chanchao.com.tw/Vietnamplas/vn/visitorProduct.asp
https://www.chanchao.com.tw/Vietnamplas/vn/visitorExhibitorDetail.asp?comNo=280516
https://www.chanchao.com.tw/en/prereg/index.asp?id=FPLSHCM2019&c=280516
mailto:member@chanchao.com.tw
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Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về ngành công nghiệp NHỰA và CAO SU tại  Việt Nam

����������
03 - 06 OCTOBER, 2019 Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) / Ho Chi Minh City, Vietnam

VietnamPlas The 19th Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition

WWW.CHANCHAO.COM.TW/VIETNAMPLAS

Admission / Quy định vào cổng
Trade Visitors and professionals only 
(Children under 16 are not admitted entry)
Chỉ dành cho khách tham quan thương mại và chuyên ngành
(Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép vào khuôn viên triển lãm)

Pre-register now and skip the long queue 
Hãy đăng ký trước trực tuyến ngay bây giờ và bỏ qua bước xếp  hàng

E-REGISTRATION / ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐIỆN TỬ
Scan the QR Code  
Quét mã QR code

Login/New member registration
Đăng nhập/ Đăng ký thành viên mới

STEP1. STEP3.

STEP4.

STEP2.

Please confirm personal basic information to 
complete the registration procedure
Vui lòng xác nhận thông tin cá nhân và 
hoàn thành quá trình đăng ký

Show your [Chan Chao Card QR Code] at 
the Pre-Registration Counter to claim your badge
Trình ( Mã QR Chan Chao) của bạn tại Quầy Đăng ký trước để nhận thẻ đeo

Directions to the venue / Cách đi đến nhà triển lãm

Saigon Exhibition and Convention Center - SECC
799 Nguyen Van Linh Str., District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Route numbers: 34, 68, 102, 139
The bus will stop near the front
of the building

Main Access Routes:
-Nguyen Tat Thanh Road
-Khanh Hoi
-Highway one 

VIETNAMPLAS

Stay tuned with us

CONTACT / 
Liên hệ

International
Tel : +886-2-26596000
Ms. Gina Chou ext.200 / 
Ms. Virginia Cheng ext.210 / 
Ms. Tracy Chang ext.185 
E-mail：exfdp@chanchao.com.tw 

Vietnam
Tel : +84-28-38279156
Mr. Tinh ext.120 / Mr. Phat ext.104 
E-mail：salesb@chanchao.com.tw 

Chan Chao International Co., Ltd



GENERAL INFORMATION / THÔNG TIN CHUNG

EXHIBITION 
PROFILE
 
PLASTICS
•  Blow Molding Machines
•  Die Cutting & Casting Machines 
•  Extruding Machines 
•  Injection Molding Equipment
•  Mold Cleaning Equipment 
•  Plastic Blending Machinery
•  Plastic Compounding Equipment
•  Plastic Cutting Machines & Cutters
•  Plastic Dryers & Mold Heaters 
•  Raw Material & Auxiliaries 
•  Spin Casting Equipment 
•  Thermoforming Machines
 

RUBBER
•  Flat Plate Vulcanizer 
•  Mixing & Refining Machines 
•  Press & Molding Equipment 
•  Product Molding Equipment 
•  Raw Material & Auxiliaries 
•  Rubber Blending Machines
 

QUALITY 
DETECTION
•  Electronic automatic Instrument
•  Measuring & Detection Equipment
•  Mixing & Refining Machines
•  Monitoring Device

HẠNG MỤC 
TRƯNG BÀY
 
NHỰA
•  Máy thổi khuôn
•  Máy cắt và đúc
•  Máy đùn
•  Thiết bị ép phun
•  Thiết bị làm sạch khuôn
•  Máy trộn nhựa
•  Thiết bị Nhựa tổng hợp
•  Máy cắt nhựa & Máy băm
•  Máy sấy nhựa & Khuôn đúc
•  Nguyên liệu thô & Phụ trợ
•  Thiết bị quay, tiện
•  Máy ép nóng

CAO SU
•  Tấm lưu hóa phẳng
•  Máy trộn & tinh chế
•  Thiết bị ép và khuôn đúc
•  Thiết bị đúc sản phẩm
•  Nguyên liệu thô & Phụ trợ
•  Máy trộn cao su

THĂM DÒ
CHẤT LƯỢNG
•  Dụng cụ điện tử tự động
•  Thiết bị đo lường & thăm dò
•  Máy trộn & tinh chế
•  Thiết bị giám sát

18,000
SQ.M

520
Exhibitors

800
Booths

19
Countries

Plus your Business Opportunities,
Perfect your Ideal Success !

For most updated exhibit please refer to 
Để cập nhật sản phẩm trưng bày vui lòng xem

www.chanchao.com.tw/Vietnamplas

Time / Giờ 
03 – 05 / 10    09:00-17:00
06 / 10            09:00-15:00

Venue / Địa điểm
Saigon Exhibition & Convention Center(SECC)
Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn (SECC)

Organizers / Nhà tổ chức
• Ministry of Industry & Trade - Vinexad 
   National Trade Fair & Advertising J.S.C    
   (VINEXAD)
• Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd

Co-organizer / Đồng tổ chức
• Vietnam Plastics Association (VPA)

Show Management / 
Quản lý chương trình
• Chan Chao International Co., Ltd  

O�cial Supporters / 
Nhà hỗ trợ chính thức
• Ministry of Industry & Trade
• Ministry of Science & Technology
• Vietnam Plastics Association (VPA)
• Vietnam Rubber Association (VRA)
• Rubber Plastic Manufacturers Association (RUPA)
• Vietnam Association of Mechanical Industry (VAMI)
     


