KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 13
Ô TÔ, XE MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
SAIGON INTERNATIONAL AUTOTECH & ACCESSORIES SHOW 2017

Đơn vị tổ chức
Thời gian
Địa điểm

Các đơn vị bảo trợ
Quy mô triển lãm

Các đơn vị
Tham gia

THÔNG TIN CHUNG
Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu - ATFA
25/05 – 28/05/2017
Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn – SECC
799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
-Bộ Công Thương
-Bộ Giao thông Vận tải
-Bộ Khoa học và Công nghệ
-Bộ Tài nguyên và Môi trường
-Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
15,000m2(dự kiến)
Gần 300 nhà trưng bày, bao gồm:
- Công ty sản xuất ô tô trong nước: xe du lịch, xe thương mại, xe chuyên
dùng
-Các nhà nhập khẩu
-Các công ty sản xuất xe máy, xe đạp và xe đạp điện
-Các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải
-Các công ty sản xuất và cung cấp linh phụ kiện (Công nghiệp phụ trợ)
-Ngân hàng, bảo hiểm trong nước

Lƣợt khách
Tham quan

120,000 lượt (Dự kiến)

Thành phần
Khách tham quan

- Các tập đoàn, đại diện thương mại, các tổ chức trong lĩnh vực giao thông
vận tải, bao gồm:
+Các Tổng công ty nhà nước
+Các công ty vận tải, du lịch
+Các công ty Taxi, vận chuyển hành khách
+Các công ty phụ tùng nhiên liệu
+Các Văn phòng, Công ty cần tìm và làm đại lý phân phối
+Công ty thi công xây dựng, công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế, bệnh
viện và trường học.
+Các công ty cung cấp dịch vụ cho ô tô, xe máy (sửa chữa, bảo dưỡng…)
- Khách tiêu dùng

Các đơn vị bảo trợ
truyền thông
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* Phƣơng tiện giao thông
-Xe ô tô 4 – 7 chỗ Xe buýt các loại,
xe du lịch, xe thể thao Xe tải hạng
nhẹ, hạng trung, hạng nặng và xe
bán tải Xe chuyên dung.
-Xe gắn máy, scooter Xe đạp điện,
xe tiết kiệm nhiên liệu

* Các ngành vận tải
-Vận tải đường bộ (hàng hóa và hành
khách)
-Công nghiệp đóng tàu và Vận tải
đường thủy
-Vận tải đường hàng không
-Vận tải đường sắt

*Công nghiệp phụ trợ

Các ngành hàng
trƣng bày
tại triển lãm

Hoạt động chính
tại triển lãm

Truyền thông

Liên hệ

-Phụ tùng ô tô – xe máy
-Hệ thống chuyển đổi
-Thiết bị và các bộ phận cấu -thành
-Hệ thống bánh xe
sản phẩm
-Các thiết bị nghe nhìn
-Hệ thống điều hòa không khí
-Tạo kiểu xe
-Ắc quy
-Các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc
-Hệ thống làm mát
xe
-Hệ thống và phụ tùng cơ điện
-Các sản phẩm nội thất và hoàn thiện
-Các thiết bị cầm tay
xe
-Hệ thống và các thiết bị thủy lực
-Bộ lắp ráp và đồ chơi ô tô – xe máy
-Hệ thống chạy bằng khí nén
-Sơn và lớp phủ ngoài xe
-Thiết bị bảo dưỡng
-Động cơ
-Thiết bị điện
-Bánh xe
-Thiết bị bảo hộ
-Các công ty hướng dẫn và chỉ
-Phụ tùng xe đua và các thiết bị
đường.
chính hãng
* Dầu nhớt, bảo hiểm và dịch vụ ngân hàng, công nghệ hỗ trợ LNG,
CNG, LPG…
-Họp báo trước khai mạc
-Các chương trình biểu diễn và giới thiệu sản phẩm của các nhà trưng
bày
-Hoạt động lái thử xe, chăm sóc xe và hướng dẫn an toàn giao thông
-Kết nối giao thương
-Tặng quà cho khách tham quan, các chương trình khuyến mãi
-Chiến dịch truyền thông cho SAIGON AUTOTECH &
ACCESSORIES SHOW 2017 bao gồm các hoạt động đa dạng nhắm tới
đông đảo công chúng và khách hàng có nhu cầu mua xe và tìm hiểu về xe và
công nghiệp phụ trợ tại thị trườngViệt Nam. Chiến dịch gồm 03 giai đoạn:
trƣớc, trong và sau sự kiện.
+Họp báo trước triển lãm
+Đưa tin trên 50 đầu báo, tạp chí uy tín trong và ngoài nước
+Quảng cáo trên 10 kênh truyền hình quốc gia, các tỉnh, thành phố…
+Đăng quảng cáo, ban ner trên các trang điện tử nổi tiếng như
vnexpress.net, dantri.com.vn
+Hàng trăm ngàn tờ rơi, vé mời
+Thư mời trực tiếp tới khách thương mại để kết nối giao thương
Ban tổ chức Saigon Autotech and Accessories 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI CHỢ & XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI
Á CHÂU – ATFA
Địa chỉ: 88 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel
: (84-4) 3.5736728 – Ext: 11
Fax: (84-4) 3.5736727
Email: maianh@atfaexpo.vn
Website: www.saigonautotech.com.vn
Hotline: 091 668 9198
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