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29 - 31 tháng 3 năm 2017 
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị (SECC), TP 

HCM, Việt Nam  
www.maritimeshows.com/vietnam/ 

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

 
Hơn 300 Nhà Triển lãm và Thương Hiệu tại INMEX Vietnam 2017: Triển lãm Hàng 
hải Quốc tế lần thứ 6 sẽ khẳng định Việt Nam là một cửa ngõ hàng hải toàn cầu 

 
 

INMEX Việt Nam, tổ chức từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 tại Trung tâm 
Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, sẽ tổ chức hơn 300 nhà triển lãm và thương hiệu 
đến từ Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Ý, Hàn Quốc, Na Uy, Nga, Singapore, Tây Ban 
Nha, Hàn Quốc, Hà Lan, UAE, Anh, Mỹ, và các nước khác. 

 
Sụ kiện nhận được sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải và 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và được tài trợ bởi Công ty Điện 
lực Weichai, Trung tâm Hải dương học Quốc gia và Tập đoàn Inmatech. 

 
Chúc mừng Việt Nam với vị thế mới nổi lên trong ngành Hàng hải 
Việt Nam nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, với bờ biển dài 3.200 km, có 127 cảng, 
1,900km đường thủy nội địa, cũng như gần các tuyến hàng hải quốc tế lớn. 

 
Ngành hàng hải ở Việt Nam có tiềm năng to lớn, như nhiều chuyên gia nhận định.  
Với sự hỗ trợ của chính phủ và các khoản đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân 
lên đến 1,5 tỷ USD vào năm 2020, ngành hàng hải sẽ phát triển và phát triển 
nhanh chóng để giải quyết áp lực từ việc thương mại gia tăng. 

http://www.maritimeshows.com/vietnam/
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Triển vọng lớn ở phía trước 
Ông Hendrik G. Lacet, Giám đốc Công ty Maritime-Consult Lacet và Cố vấn cho 
Triển lãm hàng hải quốc tế INMEX, nhận định rất tích cực về ngành hàng hải Việt 
Nam: "Ngay từ năm 2017, Việt Nam đã đứng thứ 8 trên thế giới về các nhà máy 
đóng tàu mới, với 1,3 triệu CGT.  Có nghĩa là nhiều đơn hàng đang về, sau một 
thời gian im ắng.  Việt Nam đảm nhận vị trí này bằng cách tái cơ cấu ngành đóng 
tàu. 

 
"Một phần của sự tái cơ cấu này là cho phép các nhà đóng tàu nước ngoài, như 
các nhà máy đóng tàu Damen từ Hà Lan, Vard từ Na Uy, Pilion từ Pháp, và 
Triyards từ Singapore, có ảnh hưởng lớn hơn ở Việt Nam ... Sản lượng cho Việt 
Nam gần đây là 70% tàu chở hàng rời.  Nhưng bây giờ cơ cấu đã thay đổi thành 
công sang các loại tàu khác, chẳng hạn như tàu chở dầu thành phẩm, crew boat, 
tàu tuần tra, tàu chở ô tô và tàu đánh cá ". 

 
Nơi hội tụ Thiết bị và Giải pháp Hàng hải 
Tại INMEX Vietnam, các nhà triển lãm từ nhiều ngành công nghiệp có liên quan 
sẽ trưng bày các sản phẩm mới nhất và dịch vụ cho ngành hàng hải, kỹ thuật 
hàng hải, kỹ thuật và công nghệ viễn dương, nạo vét cũng như dịch vụ cảng và 
logistics. 

 
Các lần tổ chức thành công cao trong những năm trước đã củng cố vị thế của 
INMEX Việt Nam như là sự kiện hàng hải quốc tế đặc thù trong khu vực, được sự 
ủng hộ mạnh mẽ của các nhà triển lãm và du khách. 

 
Bà Marjan Lacet, Quản lý Xúc tiến thương mại của Công ty Hàng hải Hà Lan 
(NMT) và là một công ty tham gia triển lãm tại INMEX Vietnam 2017, cho biết:  
"NMT rất vui mừng trở lại với INMEX Việt Nam trong năm nay.  Chúng tôi đã có 
một chương trình thành công từ khi tham gia lần triển lãm đầu tiên vào năm 2007. 
INMEX Việt Nam luôn thu hút được nhiều khách tham quan chất lượng, và đã tổ 
chức những chuyến thăm mang tính chuyên môn cao đến các nhà máy đóng tàu. 
Đây là lý do tại sao chúng tôi trở lại tham gia chương trình. Chúng tôi mong muốn 
một cuộc trình diễn thành công trong năm nay, và để tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ 
hơn với các chuyên gia hàng hải khác ". 

 
Hỗ trợ từ phía quốc tế 
Sự kiện này thu hút các công ty hàng đầu trên toàn cầu, các cơ quan ra quyết 
định, cũng như các chuyên gia trong ngành và các nhà lãnh đạo, và tạo ra cơ hội 
hoàn hảo cho các chuyên gia thiết lập mạng và xây dựng mối quan hệ sẵn có 
cũng như mối quan hệ mới. 

 
Ông Tom Chant, Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Hàng hải (SMI), Hiệp hội dẫn 
đầu đoàn doanh nghiệp Vương quốc Anh, cũng cho biết:  "Gian hàng nước Anh 
đã tham gia INMEX Vietnam từ năm 2011. Năm nay chúng tôi có B. Hepworth 
&Co, Chartco, HAES Systems, and Trung tâm Hải dương học Hoàng gian Anh 
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tham gia   Điều rất quan trọng là các công ty phải tìm ra các thị trường để phát 
triển mối quan hệ mới và nghe được tin về những cơ hội mới, và chúng tôi đang 
mong có được một cuộc triển lãm nhiều thành quả". 

 
Đa dạng các Công ty tham gia và nhiều Hội nghị 
Các nhà triển lãm quốc tế đến từ hàng chục ngành công nghiệp hàng hải, bao 
gồm đóng tàu, vận tải biển, kỹ thuật biển, kỹ thuật và công nghệ offshore, cảng và 
hậu cần. 

 
Ngoài triển lãm, cũng trong sự kiện ba ngày là các cuộc họp kinh doanh B2B 
được sắp xếp thông qua các dịch vụ kết hợp, tiếp nhận một mạng công nghiệp và 
thăm các địa điểm đóng tàu. 

 
Hỗ trợ không ngừng từ các công ty tham gia 
Trước sự kiện mang tính thương hiệu này, nhiều nhà triển lãm đã bày tỏ sự phấn 
khởi khi tham gia INMEX Vietnam 2017. 

 
Hiệp hội Công nghiệp Hàng Hải Singapore (ASMI) đang tổ chức Gian hàng 
Singapore tại INMEX Việt Nam lần thứ hai. Bà Winnie Low, Giám đốc điều hành 
ASMI, cho biết: "Tổng cộng 22 công ty với hàng loạt các công nghệ, sản phẩm, 
dịch vụ và giải pháp biển và ngoài khơi sẽ được đại diện tại Singapore Pavilion 
trong năm nay. INMEX Việt Nam sẽ là một nền tảng tuyệt vời để các công ty 
Singapore kết nối và liên kết với các chuyên gia ngành hàng hải trong nước và 
quốc tế. " 

 
INMEX Vietnam Một bệ phóng cho các công ty 
Ông Jack Wei, Tổng Giám đốc Informa và là đồng tổ chức INMEX Vietnam năm 
2017 cho biết: "Đã có thời điểm đầy thách thức cho ngành công nghiệp hàng hải; 
tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều công ty trong và ngoài 
nước, cũng như các nhà tài trợ Weichai Power Co., Ltd, Trung tâm Hải dương học 
Quốc gia và Inmatech, để INMEX Việt Nam vẫn là triển lãm hàng hải lớn và hàng 
đầu tại Việt Nam. 

 
Năm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng du khách, người mua và các nhà triển lãm 
tại INMEX Việt Nam sẽ được chào đón với nhiều loại sản phẩm, dịch vụ và công 
nghệ tiên tiến. Đội ngũ của tôi và bản thân tôi rất tự hào là liên kết tạo điều kiện 
hiểu biết giữa người mua và người bán. " 
Ông Nguyễn Khắc Luận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ 
Thương mại Quốc gia Vinexad và đồng tổ chức INMEX Vietnam 2017, cho biết 
thêm: "Tôi hy vọng triển lãm sẽ là cơ hội tuyệt vời để khách hàng quốc tế khám 
phá vẻ đẹp của Việt Nam và lòng hiếu khách nồng hậu của người dân. Tôi chúc 
tất cả mọi người có thời gian tuyệt vời và hiệu quả ở đây. " 
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Các buổi hội thảo kinh doanh bên lề 
Các nhà tài trợ của INMEX Việt Nam là Wei Chai, Trung tâm Hải dương học Quốc 
gia (NOC) và Tổng công ty Inmatech sẽ tổ chức các cuộc hội thảo kinh doanh cho 
khách và khách tham quan. Tham dự miễn phí. 

 
Cuộc hội thảo kéo dài một giờ của NOC mang tên Khoa học và Công nghệ Hàng hải 
Thế giới cho Doanh nghiệp của bạn được tổ chức mỗi ngày một lần sẽ đề cập về 
bốn chủ đề: Sử dụng khoa học NOC, công nghệ và các cơ sở chuyên môn để cải 
thiện kinh doanh; Thủy văn học:  Các Nguồn lực, Nguy cơ & Tác động Thay đổi Khí 
hậu; Con người & Đại dương: Môi trường vùng ven biển bị tác động từ những thay 
đổi toàn cầu; và các giải pháp Dữ liệu về Hệ sinh thái và Biogeochemical dẫn đến 
các vấn đề toàn cầu. 

 
Vào ngày 31 tháng 3, Tập đoàn Inmatech cũng sẽ tổ chức một cuộc hội thảo kéo dài 
một giờ với tiêu đề Digital Ship; Nó sẽ đề cập đến Marine BWMS; Giải pháp Rủi ro 
Hoạt động cho Ngành Hàng hải; Dịch vụ kỹ thuật số  ADMIRALTY; Và truyền thông 
vệ tinh hàng hải và ứng dụng. 

 
Ghế có giới hạn, và du khách giờ có thể đăng ký tham dự các hội thảo miễn phí tại 
đây. 

 
INMEX Vietnam 2017 Thông tin dành 
cho Khách tham quan và ngày giờ mở 
cửa: 
29 tháng 3 năm 2017 từ 9h đến 17h 
30 tháng 3 năm 2017 từ 9h đến 17h 
31 tháng 3 năm 2017 từ 9h đến 17h 

 
Địa điểm 
Trung Tâm Hội chợ và Triển lãm Sài GònSaigòn 
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
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Để biết thêm thông tin và hình ảnh, vui lòng liên hệ: 

 
Liên lạc truyền thông quốc tế:     Eileen Quek (Ms) 

ĐT: +65 64117721 
DĐ: +84 938754201 
Email: eileen.quek@informa.com 

 
Liên lạc truyền thông trong nước: Linh Pham (Ms) 

ĐT: +84-839100306 (số ext 105) 
DĐ: +84 903252364 
Email: linh.pham@informa.com 

mailto:eileen.quek@informa.com
mailto:linh.pham@informa.com
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Về INMEX Vietnam 
INMEX Việt Nam là nền tảng kinh doanh quốc tế toàn diện nhất bao gồm tất cả 
các lĩnh vực đóng tàu, sửa chữa tàu, vận chuyển, kỹ thuật hàng hải, công nghệ và 
kỹ thuật offshore, thiết bị nạo vét, cảng và hậu cần. 

 
Sự kiện này là một điểm gặp gỡ đặc biệt cho cộng đồng hàng hải toàn cầu ở Việt 
Nam, một khu vực mà ngành công nghiệp này vẫn còn dư địa để tăng trưởng 
mạnh mẽ. INMEX Việt Nam sẽ tập hợp các công ty hàng đầu trong ngành. 

 
INMEX Vietnam 2017 sẽ chào đón các chuyên gia ngành hàng hải tìm kiếm nguồn 
sản phẩm và công nghệ tốt nhất cho dự án tiếp theo của họ tại Việt Nam và khu 
vực. 

 
Về Informa Exhibitions Pte Ltd 
Informa Plc, một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Luân Đôn, là một 
nhà cung cấp thông tin và dịch vụ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới cho các cộng 
đồng kinh doanh và khoa học, chuyên nghiệp và thương mại thông qua Sự kiện 
(triển lãm / hội nghị / sự kiện), Đào tạo, Xuất bản Tài liệu in và định dạng điện tử 
và cải tiến hiệu suất. 

 
Triển lãm Informa tổ chức khoảng 170 triển lãm thương mại và tiêu dùng hàng 
năm trên toàn cầu, bao gồm các lĩnh vực kinh tế bao gồm hàng không, nông 
nghiệp, hàng hoá, điện và điện tử, năng lượng, vui chơi giải trí và giải trí, môi 
trường, tài chính, thực phẩm, y tế, công nghiệp, Khoa học đời sống, hàng hải, y 
tế, bất động sản đầu tư và phát triển, in ấn, xuất bản, an toàn, an ninh, viễn thông, 
du lịch và du lịch, vận tải và cơ sở hạ tầng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng 
liên hệ: www.informa.com 

 
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam (VINEXAD): 
VINEXAD là một công ty thuộc Bộ Công Thương. Chúng tôi chịu trách nhiệm điều phối 
và thực hiện các hoạt động thương mại thông qua việc tổ chức các cuộc triển lãm, 
hội chợ thương mại tại Việt Nam và tham gia các cuộc triển lãm quốc tế. 

http://www.informa.com/
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