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Contech Vietnam 2022
BỆ PHÓNG THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
Hướng ứng thành công của các kỳ triển lãm trước, Contech Vietnam lần thứ 4 trở lại Hà Nội vào tháng 09 năm 2022 với nhiều
đổi mới tích cực nhằm hướng tới một sân chơi chuyên nghiệp và đẳng cấp, với mục tiêu thực sự là điểm đến của những
thương hiệu hàng đầu cho ngành Xây dựng, công nghiệp Mỏ và Giao thông.
Cùng với sự phong phú về nội dung, đa dạng về công nghệ và các sản phẩm trưng bày, Triển lãm đã thu hút số lượng lớn
khách tham quan đến từ nhiều lĩnh vực. Đây không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu giới thiệu, quảng bá thương hiệu của các doanh
nghiệp mà còn tạo điều kiện để các nhà đầu tư, những người làm nghề được tiếp cận, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và
xúc tiến thương mại.
Với kinh nghiệm và uy tín của Ban tổ chức, Triển lãm luôn nhận được sự bảo trợ và ủng hộ mạnh mẽ từ phía Bộ ban ngành
và các tổ chức đối tác, hiệp hội chuyên môn trong nước và quốc tế từ những ngày đầu hình thành phát triển.
Contech Vietnam khẳng định vị trí là sự kiện thương mại quốc tế hàng đầu và quy mô nhất cho ngành Xây dựng, Khai khoáng
và cơ sở hạ tầng Giao thông Việt Nam.

LĨNH VỰC ĐƯỢC QUAN TÂM TẠI CONTECH VIETNAM
Ngành Xây dựng Việt Nam – Chuyển biến mạnh mẽ năm 2022:
- Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành
Xây dựng. Chương trình có nêu rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Chương trình hành động là
tăng trưởng GDP ngành Xây dựng đạt từ 5 - 5,6% trong năm 2022.
- Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công
tác quản lý nhà nước
Ngành Mỏ Việt Nam – Phục hồi ổn định:
- Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và
thương mại than”, nâng cao giá trị kinh doanh than theo hướng
sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao; sử dụng hiệu quả,
tiết kiệm tài nguyên.
- Phấn đấu tiêu thụ 43 triệu tấn than; trong đó, trong nước: 41,2
triệu tấn, than xuất khẩu: 1,8 triệu tấn. Đồng thời, sản xuất 39,1
triệu tấn than; 100,6 ngàn tấn tinh quặng đồng; 9,6 tỷ kWh
điện…./.
Ngành GTVT Việt Nam - Đảm bảo chất lượng quy hoạch:
- Năm 2022, Phó Thủ tướng đề nghị Ngành GTVT cần tiếp tục tập
trung triển khai hiệu quả các dự án giao thông trọng điểm của đất
nước. Ngành GTVT chú trọng tập trung hơn trong phát triển hệ
thống đường sắt. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp
trong lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách gắn với phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.

Contech Vietnam 2022
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP MỎ & GIAO THÔNG
QUY MÔ DỰ KIẾN

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH THAM QUAN

100 doanh nghiệp
- 5000 m2 diện tích trưng bày
- 4000 khách tham quan

- Kiến trúc sư/ Kỹ sư
- Chuyên gia và Nhà khoa học, Nhà đầu tư, phát triển
- Các nhà thầu xây dựng, giao thông
- Ban quản lý các dự án xây dựng , vật liệu xây dựng & khai khoáng
- Chuyên gia tư vấn, nghiên cứu và phát triển (R&D)
- Chuyên gia hoạch định chính sách & quản lý vĩ mô Hiệp hội
ngành nghề
- Các tổ chức quốc tế
- Các cơ quan, tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án
- Các cơ quan, tổ chức thương mại

-

HẠNG MỤC TRƯNG BÀY
Xây dựng công trình:
- Giải pháp công nghệ, giải pháp kết cấu và kỹ thuật xây dựng công
trình
- Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, lắp đặt
- Thiết bị, máy móc, phương tiện hỗ trợ thi công lắp đặt, kể cả hệ
thống kiểm soát, khảo sát, đo lường, an toàn lao động
- Thiết bị kỹ thuật tòa nhà, thiết bị bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy,
thông tin viễn thông, quản lý tính năng tích hợp tòa nhà
- Công nghệ, thiết bị, máy móc xử lý rác thải, nước thải, chống ô
nhiễm môi trường trong xây dựng công trình
- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án

Vật liệu Xây dựng:
- Vật liệu xây dựng, kể cả phục vụ công tác hoàn thiện
- Giải pháp công nghệ, giải pháp kỹ thuật sản xuất vật liệu xây dựng
- Thiết bị, máy móc sản xuất vật liệu xây dựng

Công nghiệp Mỏ:
- Công nghệ và giải pháp khai thác, chế biến khoáng sản
- Thiết bị, máy móc, phương tiện khai thác, vận chuyển, chế biến
khoáng sản, kể cả dây chuyền thiết bị toàn bộ
- Công nghệ, thiết bị, máy móc xử lý chất thải, chống ô nhiễm môi
trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
- Vật tư, nguyên phụ liệu, hóa chất phục vụ khai thác, chế biến
khoáng sản

Ngành Giao thông:
- Cơ sở hạ tầng giao thông: công nghệ và dự án
- Công trình giao thông: Máy móc xây dựng, phụ tùng và linh kiện/
công nghệ an toàn/ hoàn thiện/ bảo trì/ sửa chữa/ tư vấn/ truyền
thông ...
- Giao thông công cộng: phương tiện vận tải, thiết bị và linh kiện;
Truyền thông và công nghệ thông tin; Dữ liệu và quản lý giao thông
- Dịch vụ vận tải hàng hóa và hậu cần

PHÍ THAM GIA

Gian hàng tiêu chuẩn:
30.000.000 VND / gian (9m2)

Đất trống trong nhà:
3.000.000 VND / m2 (tối thiểu 36m2)

Đất trống ngoài trời:
2.000.000 VND / m2 (tối thiểu 50m2)

DỊCH VỤ KHÁC
- Thiết kế và dàn dựng gian hàng
- Thuê trang thiết bị sử dụng tại Triển lãm
- Tổ chức hội thảo/Hội nghị

SỰ KIỆN BÊN LỀ
- Hội thảo Chuyên đề
Tiếp cận, trao đổi các thông tin mới, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên
gia đầu ngành trong lĩnh vực thông qua hội thảo chuyên đề do Hội, Hiệp
hội và Tổ chức chuyên ngành tổ chức.
- Thuyết trình Kỹ thuật
Cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới ngay tại
Triển lãm và quảng bá qua các kênh báo chí, truyền hình, trở thành bệ
phóng để các sản phẩm, dịch vụ mới được thị trường đón nhận.

- Chương trình Business Matching
Tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia & tham quan Contech Vietnam
tiếp xúc với những doanh nghiệp hàng đầu trong từng lĩnh vực, từ đó
tìm kiếm khách hàng tiềm năng trước, trong và sau Triển lãm.

Thông tin kinh tế, thị trường và chuyên ngành với sự
tham gia của:
- Các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, công nghiệp của chính
phủ và phi chính phủ
- Các cơ quan, tổ chức nghiên cứu
- Gian hàng quốc gia, đại sứ quán các nước
- Các trường đại học & Viện nghiên cứu

www.contechvietnam.com

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ:

XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP MỎ VÀ GIAO THÔNG
MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬT LIỆU

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA)

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC:
Trinton Events (Hongkong)

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ:

Bộ Xây dựng
Bộ Công Thương
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Khoa học & Công nghệ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Viện Vật liệu Xây dựng (VIBM)
Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM)
Hội Bê tông Việt Nam (VCA)
Hội Khoa học & Công nghệ Mỏ Việt Nam (VMSTA)
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA)

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG:
Công ty cổ phần HOUSELINK
Báo Xây dựng
Báo Đầu tư
Thời báo Kinh tế Việt Nam
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA)
Địa chỉ: Toà B7 Ngõ 535, Phố Kim Mã , Phường Ngọc Khánh ,
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6275.2588
Fax: 024.6275.2686
Hotline: 0943.943.388
Email: info@hadifa.com
Website: www.contechvietnam.com

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG:

