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Automechanika  là một trong những thương hiệu triển lãm thương 

mại uy tín nhất trên thế giới trong ngành công nghiệp dịch vụ ô  tô 

Việt Nam. Automechanika Hồ Chí Minh sẽ trở lại vào mùa Xuân năm 

tới tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, phiên bản năm 2019 sẽ 

diễn ra từ ngày 28-2 đến ngày 2-3 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ 

và Triển lãm Sài Gòn (SECC). 

 

Automechanika Hồ Chí Minh là triển lãm thương mại khu vực dành cho 

ngành công nghiệp dịch vụ ô tô tại Việt Nam. Từ lần ra mắt đầu tiên năm 

2017, triển lãm đã nhanh chóng trở thành sự kiện hàng đầu tại Việt 

Nam, mang lại cơ hội kết nối thông tin, giáo dục và kinh doanh trong 

ngành công nghiệp dịch vụ ô tô. 

 

Bước vào năm thứ 3 tại Việt Nam, Automechanika 2019 có kế hoạch lớn 

hơn nhằm đáp ứng sự năng động của thị trường, kể cả trong và ngoài 

nước. Diện tích triển lãm sẽ được mở rộng lên 10.200 mét vuông, thu 

hút 380 đơn vị trong và ngoài nước, dự kiến thu hút khoảng 8.600 khách 

tham quan trong 3 ngày diễn ra triển lãm. 

 

Việt Nam đang trên đường trở thành trung tâm lắp ráp ô tô tiếp theo tại 

Châu Á . Ngành công nghiệp ô tô dự kiến đạt số lượng ngày càng cao về 

thiết bị phụ tùng nhập khẩu, sự tăng trưởng này đến từ động thái cắt 

giảm thuế đối với thiết bị phụ tùng nhập khẩu. Theo các báo cáo gần 

đây, Việt Nam đang tiến hành cắt giảm thuế đối với thiết bị, phụ tùng ô tô 

nhập khẩu. Động thái này góp phần hỗ trợ ngành ô tô cũng như khuyến 

khích đầu tư vào ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam.  

 

Ngày nay, nhiều tên tuổi lớn nước ngoài đang nhắm tới Việt Nam như là 

địa điểm tiềm năng kế tiếp để phát triển, trong khi các doanh nghiệp 

trong nước đang nắm bắt cơ hội mới từ sự tăng trưởng của thị trường.  

 

Automechanika Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm và công nhận từ 

các thị trường trong và ngoài nước, nhiều tập đoàn lớn nhận định 

Automechanika Hồ Chí Minh là diễn đàn hiệu quả để mở rộng hoạt động 

kinh doanh của họ tại thị trường ô tô đang phát triển nhanh tại Việt Nam. 

Nhiều hiệp hội ngành ô tô đã cam kết ủng hộ triển lãm. Hội Nhựa Và 

Cao Su Thành Phố Hồ Chí Minh (RUPA), Hiệp hội Công Nghiệp Hỗ Trợ 

Việt Nam (VASI), Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) sẽ tham gia 

cùng 11 tổ chức trong và ngoài nước khác trở thành nhà bảo trợ chính 

thức cho triển lãm Automechanika 2019. Nhận được sự bảo trợ mạnh 

mẽ từ các hiệp hội này đồng nghĩa triển lãm sẽ bao phủ khắp cả nước, 



 

 

Page 2 

Automechanika Ho Chi Minh City 

Ho Chi Minh City, 28 February – 2 March 

2019 

cho phép các nhà tổ chức giới thiệu sự kiện đến nhiều khách tham quan 

hơn. 

 

Nhà bảo trợ mới VATA hiện có hơn 1.500 hội viên, bao gồm kỹ sư, 

doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, 50 tổ chức phủ khắp cả nước. Chủ 

tịch VATA Ô ng Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Chúng tôi đã nhận được 

nhiều phản hồi tích cực về triển lãm Automechanika Hồ Chí Minh và 

nhận thấy sự tăng trưởng mạnh so với các phiên bản trước. Về chất 

lượng và sự chuyên nghiệp, chúng tôi rất vui khi trở thành nhà bảo trợ 

chính thức cho triển lãm. Chúng tôi sẽ giới thiệu triển lãm cho các hội 

viên của mình thông qua các kênh khác nhau như webiste, bản tin điện 

tử, và tạp chí vận tải ô tô Việt Nam. Tham gia triển lãm rõ ràng sẽ cho 

phép hội viên chúng tôi mở rộng mạng lưới kinh doanh, nâng cao kỹ 

năng và tham gia các khoá đào tạo tại triển lãm”. 

 

Chào đón gian hàng mới và sản phẩm mới từ ô  tô khách và ô  tô  

thuơng mại 

 

Phiên bản năm 2019 dự kiến thú hút 09 khu gian hàng quốc tế, một khu 

gian hàng quốc tế mới của năm nay đến từ Hong Kong sẽ tham gia cùng 

các khu gian hàng quốc tế khác đến từ Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, 

Malaysia, Trung Đông, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.  

 

Nhận định về sự tham gia của các khu gian hàng nước ngoài, cô Fiona 

Chiew, phó Giám đốc Messe Frankfurt (Thượng Hải) cho biết: “không 

còn nghi ngờ nữa, Automechanika Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành 

triển lãm thương mại khu vực với mức độ toàn cầu. Phiên bản năm 2019 

sẽ chào đón các nhà triển lãm từ 17 quốc gia, đáp ứng nhu cầu cho 

khách tham quan từ 44 nước trên thế giới”. 

 

“Hơn 40% khách tham quan thương mại tại kỳ triển lãm trước đều bày tỏ 

sự quan tâm mạnh mẽ đến ngành ô tô thương mại. Vì thế, phiên bản 

Automechanika sắp tới sẽ tiếp tục chào đón các doanh nghiệp nổi tiếng 

toàn cầu như LIQUI Moly, chuyên gia về dầu nhờn, giới thiệu loạt sản 

phẩm dành cho xe ô tô khách và thương mại. Việc này đồng nghĩa 

khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ và giải pháp công 

nghiệp mới nhất”, cô Fiona Chiew cho biết thêm. 

 

Automechanika Hồ Chí Minh được đồng tổ chức bởi Messe Frankfurt, 

New Era Business Media, Chan Chao International và công ty dịch vụ 

triển lãm Yorkers. Đây là một trong 16 triển lãm được tổ chức tại châu 

Phi, châu Á , châu Â u, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Để biết thêm 

thông tin về triển lãm và tải thông cáo báo chí, vui lòng truy cập trang 

web www.automechanika-hcmc.com hoặc liên hệ công ty Messe 

Frankfurt New Era Business Media Ltd, +852 2802 7728 / 

autoasia@hongkong.messefrankfurt.com. 

 

– Kết thúc –  

 

Thông tin về Messe Frankfurt 

 

Messe Frankfurt là nhà tổ chức triển lãm và sự kiện thương mại lớn nhất thế giới với mặt 

bằng triển lãm riêng. Với hơn 2.400 nhân viên tại 30 địa điểm, công ty đạt doanh số hàng năm 
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khoảng 669 triệu Eu. Nhờ vào mối quan hệ gắn kết với các ngành liên quan và mạng lưới kinh 

doanh quốc tế, Messe Frankfurt luôn quan tâm đến lợi ích kinh doanh của khách hàng một 

cách hiệu quả. Một loạt các dịch vụ toàn diện – trực tuyến và tại chỗ - của công ty đảm bảo 

rằng khách hàng trên khắp thế giới sẽ đạt được chất lượng ổn định, sự linh hoạt khi hoạch 

định, tổ chức và điều hành sự kiện của mình. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như thuê mặt 

bằng triển lãm, xây dựng và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ nhân sự, thực phẩm. Với trụ sở tại 

Frankfurt am Main, chúng tôi là sở hữu của Tp. Frankfurt (60%) và Bang Hesse (40%), để biết 

thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web:  

www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de 

 
Thông tin về Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao  và  Yorkers Exhibition Service Vietnam 

 

Chan Chao là nhà tổ chức triển lãm quốc tế có trụ sở tại Đài Loan, chúng tôi đã đạt được 

nhiều thành công trong việc tổ chức các triển lãm máy móc công nghệ cao. Hơn 3 thập kỷ 

qua, Chan Chao đã mở rộng thương hiệu của mình tại các nước như Bangladesh, Cambodia, 

Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam với tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Yorkers là văn 

phòng chi nhánh của Chan Chao tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang 

web: www.chanchao.com.tw/en 


