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A. THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Tên triển lãm: Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Ô tô Xe máy và Phụ trợ Việt Nam  

 Saigon Autotech & Accessories 2018 

2. Thời gian   : 24 – 27/ 5/ 2018 (4 ngày) 

3. Địa điểm   : Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Sài Gòn (SECC) 

     799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh  

4. Đơn vị tổ chức: Công ty CP Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu  (ATFA) 

5. Đồng tổ chức  : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  (VCCI) 

                  Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) 

6. Bảo trợ truyền thông:  

 

 

 

7. Quy mô: 10.000 m2   

8. Lƣợng khách tham quan dự tính: 15.000 khách tham quan trong đó có 5000 khách 

thương mại trong 4 ngày triển lãm. 

9. Ngày và Giờ mở cửa:  

 

 NGÀY GIỜ 

THỜI GIAN 

DÀN DỰNG 

Nhà trưng bày thuê 

đất trống 

21/5 12h00 – 22h00 

22/5 08h00 – 17h00 

23/5 08h00 – 22h00 

Nhà trưng bày 23/5 08h00 – 22h00 

THỜI GIAN 

TRIỂN LÃM 

Khách tham quan 
24 - 27/5 

09h00 – 17h30 

Nhà trưng bày 08h30 – 17h45 

THỜI GIAN THÁO DỠ 
27/5 17h30  – 24h00 

28/5 08h00 – 12h00 
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B. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC NHÀ THẦU CHÍNH THỨC   

1. Đơn vị tổ chức 

Chịu trách nhiệm tất cả các công việc tổ chức Triển lãm và dàn dựng gian hàng, cho thuê thiết 

bị điện và thuê vật dụng. 

CÔNG TY CP HỘI CHỢ VÀ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI Á CHÂU (ATFA) 

Địa chỉ : 88 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 

Tel  : 84 – 24 – 35736728 / 9  Fax: 024 – 35736727 

Website: : http://www.atfaexpo.vn/  , http://saigonautotech.com.vn/  

 

Đầu mối phụ trách chung: 

Bà Vũ Thu Hà – Trưởng Dự án 

Di động :  84 – 913 556 616   Email:  thuha@atfaexpo.vn  

Đầu mối phụ trách dàn dựng gian hàng, cho thuê thiết bị điện và vật dụng 

Bà Trương Minh Tuyết – Chuyên viên Marketing Cao cấp 

Di động : 84 – 91 353 9198   Email:  minhtuyet@atfaexpo.vn 

      

2. Địa điểm tổ chức Triển lãm 

Có trách nhiệm dẫn khách hàng và các nhà thầu của họ khảo sát  mặt bằng (nếu có) 

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC) 

Người liên hệ: Mr Liêu Nhật Hưng - Điều hành Kinh doanh 

Địa chỉ  : 799 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel  :  84 – 28 – 5413 5999 / 5416 0342 Fax: 84 – 28 – 5413 5666 

Mobile  :  84 – 918 511 575    Email: lieunhathung@gmail.com 

 

3. Đơn vị vận chuyển chính thức 

Chịu trách nhiệm tất cả các công việc vận chuyển hàng hoá tại triển lãm, làm dịch vụ vận 

chuyển từ cửa nhà A tới tận gian hàng triển lãm. Các đơn vị tham gia triển lãm chỉ sử dụng 

dịch vụ của các công ty này đối với máy móc, hàng hoá nặng, các thiết bị dàn dựng gian hàng 

cần xe nâng và xe đẩy,  xe hơi nhập khẩu đóng trong container, xe không tự vận hành được… 

APT SHOWFREIGHT VIETNAM CO., LTD  

Người liên hệ: Ms Lê Thị Ngọc Trâm 

Địa chỉ: P301, Tầng 3, Tòa nhà Giay Viet Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P9, Q3, TPHCM 

Tel  :  84 – 28 – 62905460  /   66843722 Fax: 84 – 28 – 62905406 

Mobile :  84 – 903 90 15 99    Email: tram@aptshowfreight.com 

 

http://www.atfaexpo.vn/
http://saigonautotech.com.vn/
mailto:thuha@atfaexpo.vn
mailto:minhtuyet@atfaexpo.vn
mailto:lieunhathung@gmail.com
mailto:tram@aptshowfreight.com
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C. DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ DÀN DỰNG GIAN HÀNG 

ĐẶC BIỆT 
 

1. Thông số kỹ thuật của toà nhà 

 

Trọng tải sàn 5000kg/m2 

Chiều cao của trần nhà 12m 

Chiều cao tối đa của 1 gian 

hàng dàn dựng đặc biệt 

6m 

Xin xem điều 2 để biết thêm chi tiết. 

Kích thƣớc cửa ra vào Cửa chính (phía trước)        : 3.8mH x 5mW  

Cửa vận chuyển (phía sau)  : 4.5mH x 5mW  

Nguồn điện cung cấp 1 pha: 220V , 150Hz 

3 pha: 380V , 150Hz 

Nguồn điện sẽ được tắt trước khi đóng cửa triển lãm 15’ 

Hệ thống thông hơi Điều hoà trung tâm 

Chống cháy Hệ thống chống cháy thủy lực, bình xịt, ... 

Quy định dựng vách chính    Chiều cao của vách:  6m  

 Vị trí dựng vách    :                                    

                                                          

                                                   

backdrop                                

 Không được dựng vách che lấp các gian hàng xung 

quanh, xin xem điều 2 để biết thêm chi tiết. 

 

BTC sẽ cung cấp cho các đơn vị sử dụng Wifi miễn phí trong suốt kì triển lãm này. 

2. Những điều chú ý khi thiết kế gian hàng đặc biệt 

 Việc dàn dựng các cấu trúc lớn như vách, phòng họp, phòng kho phải nằm trong khu vực 

cho phép để tránh tình trạng vách của gian hàng này che thiết kế của gian hàng bên cạnh. 

 Không được tự ý treo băng-zôn, bóng bay cờ phướn từ trên trần nhà xuống gian hàng. Xin 

vui lòng liên hệ với BTC để được biết thủ tục và vị trí phướn treo. 

 Toàn bộ cục nóng điều hoà của mỗi gian hàng (nếu có) phải được đặt bên ngoài nhà triển 

lãm. Xin liên hệ với Ban Tổ chức để được hướng dẫn thêm về vị trí đặt cục nóng điều hoà. 

 Các nhà thầu không được dàn dựng che kín phần hệ thống điều hòa của nhà A. 

 Thi t k  củ                       ph     ợc gửi t   ATFA    ki m tra và góp ý cho phù 

hợp v   q y   nh củ  SECC    m b o tính kh  thi và thi công thuận lợi (vui lòng gửi 
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    c ngày 15/ 4/ 2018). Các đơn vị không gửi lấy ý kiến trước thời gian nói trên sẽ tự 

chịu trách nhiệm về những vi phạm nếu có. 

Một bộ thiết kế gian hàng đặc biệt gửi tới ATFA bao gồm: 

- Bản phối cảnh chung: ghi rõ chiều cao của các vách, cột 

- Mặt bằng gian hàng 

- Sơ đồ hệ thống điện 

 

3. Những điều cấm trong quá trình thi công gian hàng 

 Toàn bộ việc đấu nối đường điện và đường nước phải do nhà thầu chỉ định bởi SECC, các 

đơn vị dàn dựng không được tự ý đấu nối phòng trường hợp quá tải công suất gây ra chập điện 

và cháy. 

 Không được tự ý gia cố gian hàng bằng dây buộc lên trần. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với 

BTC. 

 Khoảng cách giữa vách gian hàng và tường của toà nhà dùng để chạy hệ thống điện, nước 

tới từng gian hàng. Vì thế trong quá trình dàn dựng cũng như các ngày triển lãm, các đơn vị 

không được phép để các vật dụng hay đồ đạc ở khu vực này nhằm hạn chế cháy nổ, đồng thời 

nhân viên tổ điện dễ dàng đi lại để xử lý khi có sự cố điện xảy ra. 

 Tuyệt đối không được hút thuốc trong toà nhà triển lãm. 

 Toàn bộ những gian hàng có thiết kế nâng sàn nếu dàn khung là sắt thì đều phải có lót 

thảm dưới để tránh ảnh hưởng đến sàn của nhà Triển lãm. 

 Toàn bộ những đơn vị mang máy nén khí vào thi công đều phải làm cam kết cháy nổ với 

Ban Tổ chức cũng như Tòa nhà. Xin liên hệ với BTC để ký giấy cam kết trước khi mang máy 

nén khí vào khu vực Triển lãm. 

 Việc áp dụng chế tài (cắt điện) trong quá trình thi công gian hàng cũng như trong những 

ngày triển lãm sẽ được áp dụng sau khi đã có sự nhắc nhở những vi phạm được liệt kê phía 

trên nhưng không thực hiện và được quyết định bởi sự thống nhất của Ban Tổ chức. 

 Tất cả các loại băng keo, keo dán không được sử dụng trừ băng keo loại vải được phép sử 

dụng (tham khảo mẫu tại phòng Kỹ thuật – (SECC). 

 Không được đem máy hàn, cưa máy, cưa máy cầm tay, máy cắt, máy mài, bình gas hóa 

lỏng vào thi công trong nhà triển lãm. 

 Không được khoan, cắt, đóng đinh vào tường; nền; vách ngăn của nhà triển lãm. 

 Tất cả vật liệu dựng booth phải được thi công thô trước. Công đoạn hoàn chỉnh thêm như: 

cưa, cắt, chà nhám, trét bột, lăn sơn nước hay sơn dầu đều bắt buộc phải lót và chen chắn nền 

nhà – tường và các vách ngăn tại nơi thi công.  
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 Không được đổ nước, sơn hay bắt kỳ loại chất lỏng nào xuống nền nhà và mương kỹ thuật. 

 Không được phép cắt hoặc mài bắt kỳ vật liệu gì phát sinh tia lửa trong nhà triển lãm. 

 Giàn giáo thi công phải có bánh xe hoặc chân giàn giáo phải được kê đệm các chân bằng 

vật liệu mềm trước khi thi công. 

 Những thiết bị áp lực khi đưa vào nhà triển lãm phải có Giấy kiểm định còn hiệu lực của 

Trung tâm kiểm định. Thiết bị này phải được dán tem chứng nhận của Ban Tổ chức. 

 Dây điện sử dụng cáp điện từ mương kỹ thuật đến từng booth phải là lọai dây có bọc hai 

lớp vỏ. 

 Tất cả vật tư thi công booth không để dựa tường, vách ngăn, hoặc gần cửa ra – vào và gần 

bình chữa cháy của nhà triển lãm. 

 Tất cả thiết bị có đế cứng phải có biện pháp bảo vệ nền, như lót bằng cao su hay vật liệu 

mềm trước khi đặt xuống nền nhà. 

 Khi có nhu cầu cung cấp vòi nước, đường dây tín hiệu (internet, điện thọai) phải gửi yêu 

cầu trước 10 (mười) ngày. 

 Nội qui này phải được phổ biến đến từng cá nhân tham gia thi công dàn dựng booth. Nếu 

vi phạm một trong các điều khoản trên, phòng Kỹ thuật SECC phối hợp với Ban Tổ chức lập 

Biên bản và chế tài theo chính sách của SECC 

 

4. Các phí dàn dựng phải đóng 

Áp dụng đối với tất cả các đơn vị thuê đất trống và tự dàn dựng gian hàng của mình 

 Đặt cọc (trả lại sau khi kết thúc triển lãm): 50USD/ m2 

 Phí quản lý           :  8USD/ m2  

 Thẻ công nhân                     :  8USD/ thẻ 

 Điện            : Xin xem Form 9 - Thuê điện  

 Vật dụng           : Xin xem Form 8 – Thuê vật dụng 

 Làm thêm giờ                                           : 100 USD/ giờ/ gian hàng tiêu chuẩn 9m2 

               150 USD /giờ/ gian hàng 18m2 
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D. DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ GIAN HÀNG TIÊU 

CHUẨN  

Gian hàng tiêu chuẩn (9m2): Gồm: Vách ngăn, Thảm trải sàn, Trán gian hàng ghi tên công 

ty bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, 1 ổ cắm 13A/220V, 1 bàn, 2 ghế, 2 đèn, 1 giỏ đựng rác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách dán poster lên các vách gian hàng: 

 Kích thước: 970 mm x 2350 mm. Mỗi vách gian hàng 3m được ghép từ 3 tấm nhỏ. Mỗi 

tấm nhỏ có chiều rộng 1000mm và cao 2350mm. Giữa 2 tấm nhỏ, có mối nối 3mm gồ 

lên. Vì vậy, ba poster 970x2350mm với nhau sẽ bao trọn một bức vách của gian hàng. 

 Vật liệu: PP, decal, Hiflex 

 Cách cố định lên vách gian hàng: 

Cách 1: Nếu poster có 4 lỗ nhỏ ở 4 góc, có thể sử dụng dây kim loại hoặc keo dán để gắn 

poster lên tường. 

Cách 2: Nếu poster được in decal, không có lỗ góc, có thể dán toàn bộ poster lên tường. 

 

Lưu ý quan trọng: Vào ngày triển lãm cuối cùng, khi tháo poster và trả gian hàng cho Ban tổ 

chức, nếu có vết đục, vết xước, dấu keo dán trên bề mặt, nhà trưng bày sẽ bị phạt tiền. 

 

Ban Tổ chức khuyến khích khách hàng làm vách/ poster vừa với vách gian hàng. Trong trường 

hợp vách/ poster cao hơn vách gian hàng thì khách hàng phải nộp phí: 30 000 đồng/ m2 vượt. 
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E. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC 

1. Giấy mời 

Số lượng giấy mời miễn phí cung cấp cho các nhà trưng bày 

 Giấy mời khai mạc  :  05 giấy mời/ công ty 

 Giấy mời tham quan: 20 - 50 giấy mời/ công ty 

(Nếu có nhu cầu nhiều hơn, xin liên hệ với Ban Tổ chức để được sắp xếp) 

Giấy mời điện tử cũng sẽ được cung cấp miễn phí cho các nhà trưng bày qua email. 

2. Thẻ 

Có 2 loại thẻ  

a) Thẻ dành cho đơn vị dàn dựng gian hàng đặc biệt (những đơn vị thuê đất trống hoặc thuê 

gian hàng tiêu chuẩn nhưng có trang trí nâng cấp (upgrade) thì phải mua thẻ này – chi phí 

8USD/ thẻ) 

b) Thẻ Exhibitor / Đơn vị tham gia: 

 Dành cho tất cả các đơn vị tham gia triển lãm, người mẫu, người điều hành hệ thống âm 

nhạc, ánh sáng..., dùng trong các ngày diễn ra triển lãm và ngày dàn dựng/ tháo dỡ 

 Miễn phí thẻ cho các đơn vị tham gia triển lãm: 5 chiếc/ gian hàng. 

3. Biểu diễn tại gian hàng 

 Lịch biểu diễn của mỗi đơn vị phải phù hợp với lịch biểu diễn do BTC đã duyệt nhằm đảm 

bảo hiệu quả của chương trình biểu diễn cũng như tránh gây ồn ào làm ảnh hưởng tới đơn vị 

tham gia triển lãm khác và khách tham quan.  

 Khi đến lượt biểu diễn của đơn vị nào thì các đơn vị còn lại chỉ bật nhạc nhẹ vừa đủ, tuyệt 

đối không được bật to hay biểu diễn chồng lấn.  

 Âm lượng biểu diễn không được vượt quá 110dB.  

4. Lịch chuyển xe vào/ ra 

 ATFA sẽ lên lịch xe trưng bày ra/ vào cho các đơn vị và gửi đến các đơn vị. Các đơn vị 

không được dùng lối đi chung làm nơi đỗ, khi đưa xe vào phải đỗ ở trong khu vực gian hàng 

của mình. 

 Toàn bộ xe & hàng hoá trưng bày được vận chuyển qua cửa phía Tây của Nhà A triển 

lãm (cửa Loading, phía đường Nguyễn Văn Linh) 

 Đối với xe tự hành có thể đi thẳng vào gian hàng trong nhà  

 Xe trọng tải từ 2,5 tấn trở lên bị cấm đi trong thành phố từ 5h00 tới 21h00 hàng ngày 

5. Bảo vệ 

Khu trong nhà triển lãm 
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 Bảo vệ của Ban Tổ Chức có trách nhiệm đối với an ninh chung 24 giờ trong các ngày diễn 

ra triển lãm, move-in, move-out. Tuy nhiên các đơn vị tham gia triển lãm có trách nhiệm cho 

phần đối với tài sản và hàng hoá trưng bày riêng của mình. Ban Tổ Chức không chịu trách 

nhiệm về bất cứ hư hại, mất mát xảy ra trong thời gian mở cửa triển lãm. Đến giờ đóng cửa 

(18.00), các gian hàng phải cử người ở lại để bàn giao gian hàng cho Đội Bảo vệ của Ban Tổ 

Chức. Khi triển lãm mở cửa (8:30), thủ tục nhận gian hàng cũng được tiến hành tương tự. 

 Các đơn vị tham gia nên tự chuẩn bị tấm phủ che gian hàng khi ra về để đảm bảo an toàn 

cho hàng hóa trưng bày của mình. 

 Không ai ngoài Ban Tổ Chức được cung cấp dịch vụ bảo vệ tại khu vực triển lãm. Nhân 

viên bảo vệ của Ban Tổ Chức có mặc đồng phục và đeo thẻ ghi rõ họ tên. 

6. Vệ sinh 

 Vệ sinh của Ban Tổ Chức có nhiệm vụ làm vệ sinh toàn bộ khu vực chung của triển lãm 

như: lối đi chung, hành lang, sảnh, nhà vệ sinh trong suốt các ngày diễn ra triển lãm, move-in, 

move-out 

 Các đơn vị tham gia triển lãm có trách nhiệm tự làm vệ sinh gian hàng của mình. 

7. Bảo hiểm cho hàng hoá triển lãm 

Các đơn vị tham gia triển lãm tự liên hệ với các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm cho các 

hàng hoá tham gia triển lãm của đơn vị mình. 

8. Phòng chống cháy nổ 

 Đây là triển lãm không hút thuốc, vì vậy tất cả các đơn vị dàn dựng, khách tham dự triển 

lãm, khách thăm quan,… không được hút thuốc trong thời gian dàn dựng, triển lãm, tháo dỡ. 

 Xe trưng bày sau khi vận chuyển vào vị trí tại gian hàng phải tháo nguồn ác quy và bình 

xăng phải được khoá cẩn thận. 

 Các đồ dễ nổ không được phép mang vào khu triển lãm: thuốc súng, pháo hoa, bình gas... 
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9. Chỉ dẫn đƣờng tới SECC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SECC Saigon Exhibition and Convention Center/ Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, 

Số 799 đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

9.1 Bằng xe buýt 

 
Tuyến 

buýt 
Hướng đi Trạm xuống 

Từ trạm xuống 

đến SECC 

Số 102 

Bến Thành -> Bến xe Miền Tây  
[Q7 – 088] Bệnh viện 

Việt Pháp 
Đi bộ 220 mét 

Miền Tây Station -> Bến Thành 
[Q7 – 099] Bệnh viện 

Việt Pháp 
Đi bộ 220 mét 

Số 34 

Bến Thành -> Đại Học Công 

Nghệ Sài Gòn 

[Q7 – 088] Bệnh viện 

Việt Pháp 
Đi bộ 220 mét 

Đại Học Công Nghệ Sài Gòn -> 

Bến Thành  

[Q7 – 099] Bệnh viện 

Việt Pháp 
Đi bộ 220 mét 

Số 68 

Bến xe Chợ Lớn -> Khu chế 

xuất Tân Thuận  
[Q7 – 167] Tân Trào Đi bộ 400 mét 

Khu chế xuất Tân Thuận  -> 

Bến xe Chợ Lớn 
[Q7 – 154] Tân Trào Đi bộ 400 mét 
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Số 139 

Bến xe Miền  -> Khu Tái Định 

Cƣ Phú Mỹ 
[Q7 – 154] Tân Trào Đi bộ 400 mét 

Khu Tái Định Cƣ Phú Mỹ -> 

Bến xe Miền Tây 
[Q7 – 167] Tân Trào Đi bộ 400 mét 

 

Thông tin chi tiết về lịch trình các tuyến xe buýt: http://buyttphcm.com.vn/Route  

 

9.2 By Grab 

 

GRAB - là nhà tài trợ cho Saigon Autotech - cung cấp mã miễn phí hoặc giảm giá cho các 

chuyến đi có điểm đi hoặc điểm đến là SECC từ ngày 24-27 tháng 5 năm 2018 

• Mã SGAUTO18 cung cấp miễn phí 2 chuyến đi đầu tiên. Giá ưu đãi không vượt quá 50.000 

đồng / chuyến. Mã này chỉ áp dụng cho dịch vụ GrabCar VÀ thanh toán lần đầu tiên bởi 

GrabPay. 

• Mã AUTOTECH giảm 30.000 đồng / chuyến cho chuyến đi đầu tiên đến triển lãm. Mã này 

chỉ áp dụng cho các dịch vụ GrabCar và GrabBike. 

 

10. Dịch vụ khách sạn và nhà hàng 

Dưới đây là các ưu đãi từ các đối tác của Saigon Autotech, quý vị liên hệ trực tiếp cho việc đặt 

phòng khách sạn và đặt bàn nhà hàng của mình. 

10.1. Khách sạn 

 Khách sạn Địa chỉ Giá Liên hệ Giá đã bao gồm 

1 Bizu 

Boutique 

Hotel 

http://bizuho

tel.com/bizu

-boutique 

 

★★★ 

15-17 Cao Triều 

Phát St.,Hưng 

Phước 1, P.Tân 

Phong, Q.7, 

HCM 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.5km 

Giá công bố: 

1,380,000 – 

2,185,000 

 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu:  

966,000 

 –  

1,529,000 

+84 285 4111 

008  

+84 946 771 

339 (Ms. Jenny 

Ngọc) 

 

hotel@bizuhot

el.com 

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 

10% VAT 

2 Bizu Hotel 2 

http://bizuho

tel.com/bizu

-hotel-ii 

 

★★★ 

7-9 Cao Triều 

Phát St.,Hưng 

Phước 1, Tân 

Phong, Q.7, 

TPHCM 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.5km 

Giá công bố: 

1,380,000 – 

2,185,000 

 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu: 

966,000 

+84 285 4111 

008  

+84 946 771 

339 (Ms. Jenny 

Ngọc) 

 

hotel@bizuhot

el.com 

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 

10% VAT 

http://buyttphcm.com.vn/Route
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 –  

1,529,000 

3 Bizu Royal 

Hotel 

http://bizuho

tel.com/bizu

-royal 

 

★★★★ 

60-62 Cao Triều 

Phát St.,Hưng 

Gia 4, P. Tân 

Phong, Q.7, 

TPHCM 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.7km 

Giá công bố: 

1,380,000 – 

2,185,000 

 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu: 

966,000 

 – 

 1,529,000 

+84 285 4111 

008  

+84 946 771 

339 (Ms. Jenny 

Ngọc) 

 

hotel@bizuhot

el.com 

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 

10% VAT 

4 Luxury 

Residence 

& Hotel 

(Saigon 

byNight) 

https://www.

facebook.co

m/Andyhoah

otels/ 

 

★★★ 

R4 – 90 Hưng 

Gia 3, P.Tân 

Phong, Q.7, 

TPHCM 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.3km 

Giá công bố: 

1,400,000 – 

2,200,000 

 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu: 

790,000 

 –  

1,350,000 

+84 919 618 

473 (Mr. Andy 

Hòa) 

 

andyhoahotels

@gmail.com 

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 

10% VAT 

5 Boutique 

Garden 

Hotel 

https:// 

http://boutiq

uegardenhot

el.com/ 

 

★★★ 

R4 – 90 Hưng 

Gia 3, P.Tân 

Phong, Q.7, 

TPHCM 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.8km 

Giá công bố: 

820,000  

– 1,650,000 

 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu: 

697,000 

 –  

1,402,000 

+84 909 669 

424 

(Ms. Phương) 

 

info@boutique

gardenhotel.co

m 

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 

10% VAT, free 

giặt là khi ở từ 2 

ngày trở lên 

6 The Garden 

Hotel 

http://www.c

rowndiamon

dhotel.com/ 

 

★★★★ 

25 (R4 – 84) 

Hưng Phước St, 

P.Tân Phong, 

Q.7, TPHCM 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.6km 

Giá công bố: 

920,000 

 – 1,265,000 

 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu: 

644,000 

 –  

885,000 

 +84 285 4123 

633 (Mr. Tùng) 

 

Thegarden.cdh

@gmail.com 

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 

10% VAT 

7 Crown 

Diamond 

Hotel 

Group 

21 – 23 khu Nội 

Hưng Phước 2 

St, Tân Phong, 

Q.7, HCM  

Giá công bố: 

935,000 

 – 1,736,000 

 

+84 285 4123 

333 (Mr. Tùng) 

 

crowndiamond

Ăn sáng, 

trà/café/nước 

suối free, 5% 

phí dịch vụ và 
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http://www.c

rowndiamon

dhotel.com 

 

★★★★ 

 

Khoảng cách 

đến SECC: 

1.7km 

Chiết khấu 30% 

 

Giá đã chiết 

khấu: 

650,000 

 –  

1,215,000 

hotel@gmail.c

om 

10% VAT 

Để nhận ưu đãi, xin vui lòng thông báo với nhân viên khách sạn rằng Anh/Chị đến từ Triển 

lãm Saigon Autotech 2018. 

 

10.2. Nhà hàng 

Tên nhà hàng Hình thức và mức ƣu đãi Ghi chú 

KingsCross 

 

Website: 

www.kingscross.com.vn 

Email: 

henry@kingscross.com.vn 

Địa chỉ: CR1 -11&12 , 

103 Tôn Dật Tiên St, Q.7, 

HCM 

Ưu đãi 1 áp dụng cho set 

lunch business: Đi 4 tính 

tiền 3, tặng kèm voucher 

500,000 VND cho hóa đơn 

2,500,000 đồng trong lần sử 

dụng tiếp theo 

 

Ưu đãi 2, áp dụng cho menu 

alacarte: Giảm 20% giá trên 

thực đơn, tặng kèm voucher 

500,000 VND cho hóa đơn 

2,500,000 đồng trong lần sử 

dụng tiếp theo 

- Cung cấp cho nhân viên phục 

vụ một trong các loại thẻ 

được sử dụng tại triển lãm 

Saigon Autotech (thẻ nhân 

công, thẻ exhibitor, thẻ PG, 

thẻ VIP, thẻ BTC) khi sử 

dụng dịch vụ tại Kingscross 

Restaurant 

- Cung cấp cho nhân viên phục 

vụ tờ rơi của Saigon 

Autotech có logo của 

Kingscross khi sử dụng dịch 

vụ tại Kingscross Restaurant 

- Cung cấp cho nhân viên phục 

vụ hình ảnh trang quảng cáo, 

vé mời, tờ rơi của Saigon 

Autotech có logo của 

Kingscross. Những hình ảnh 

này có thể tải về từ website, 

fanpage chính thức của 

Saigon Autotech 

 

 

 

http://www.kingscross.com.vn/
mailto:henry@kingscross.com.vn
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F. CÁC LOẠI FORM 
 

 

Form Hạng mục Hạn cuối 

Các Form thông tin cần thiết 

Form 1 Trang quảng cáo Catalogue miễn phí 10/ 04/ 2018 

Form 2 Thông tin báo chí 10/ 04/ 2018 

Form 3 Trang quảng cáo màu Catalogue 25/ 04/ 2018 

Form 7 Dàn dựng đặc biệt 20/ 04/ 2018 

Các Form dịch vụ 

Form 8 Thuê vật dụng  25/ 04/ 2018 

Form 9 Thuê đồ điện 25/ 04/ 2018 
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên công ty: 

Người phụ trách triển lãm: 

E-mail:  

Mobile:                                                        

Tel:  

A. Cuốn Catalogue: Triển lãm có 01 cuốn Catalogue giới thiệu tất cả các đơn vị tham gia 

trưng bày. Mỗi đơn vị được hưởng quyền lợi 01 trang giới thiệu công ty miễn phí. Vui 

lòng cung cấp: 

- 01 trang Word giới thiệu về Quý Công ty (tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc song ngữ). Vì là 

trang đơn sắc nên không khuyến khích sử dụng hình ảnh. Độ dài không quá 500 từ. Ban 

Tổ chức có quyền biên tập hoặc cắt bớt nội dung nếu nội dung dài quá quy định. 

- Nội dung: lĩnh vực hoạt động, sản phẩm nổi bật, thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, 

email, website công ty) 

B. Chỉ dành cho Nhà trƣng bày thuê gian hàng tiêu chuẩn: Biển tên (trán gian hàng) 

Vui lòng điền vào ô dưới đây tên chính xác mà Quý Công ty muốn đề trên biển tên gian hàng. 

Mỗi ô dưới đây là 1 kí tự, nếu vượt quá 30 kí tự này xin vui lòng nộp phí 5$/ kí tự. Ban tổ 

chức không chịu trách nhiệm với mọi sự thay đổi ngoài đăng ký này. 

               

               

Những đơn vị nào có nhu cầu dán Poster, tranh ảnh lên vách gian hàng, đề nghị thông báo 

trước với Ban Tổ chức để được hướng dẫn cụ thể. 

C. Chỉ dành cho Nhà trƣng bày thuê đất trống để tự dàn dựng gian hàng đặc biệt 

Đề nghị cung cấp cho Ban Tổ chức thông tin nhà thầu dàn dựng để nhận được những quy định 

và hướng dẫn cần thiết về dàn dựng đặc biệt tại khu Triển lãm: 

Tên Công ty thầu:……………………………………………………………………………… 

Người liên hệ:…..……………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…..….…………………………………………………………………………… 

Email:…………..……………………………………………………………………………… 

FORM 1: 
(Hạn nộp: 10/ 04/ 2018) 

THÔNG TIN CHUNG  
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên công ty: 

Người phụ trách triển lãm: 

E-mail:  

Mobile:                                                        

Tel:  

 

I. Thông tin Báo chí: Để chúng tôi có một thông tin quảng cáo đầy đủ và chính xác cho các 

đơn vị tham gia triển lãm, xin vui lòng cho chúng tôi biết các thông tin sau: 

1. Sản phẩm trưng bày chiến lược tại Triển lãm của Quý Công ty là gì? (Xin gửi kèm một bài 

giới thiệu / Thông cáo báo chí và hình ảnh của sản phẩm nếu có) 

……………………………………………………………..………………………………...

……………………………………………………………..………………………………... 

2. Công nghệ nổi bật mà Quý Công ty muốn giới thiệu tại Triển lãm là gì? (Xin gửi kèm một 

bài giới thiệu về công nghệ nếu có) 

……………………………………………………………..………………………………...

……………………………………………………………..………………………………... 

3. Thông điệp chính của Quý Công ty tại Triển lãm lần này? (tiếng Anh và tiếng Việt) 

……………………………………………………………..………………………………...

……………………………………………………………..………………………………... 

4. Quý Công ty có các hoạt động, giải thưởng hoặc chính sách khuyến mại đặc biệt nào tại 

Triển lãm năm nay hay không?  

……………………………………………………………..………………………………...

……………………………………………………………..………………………………... 

II. Biểu diễn hoặc mở nhạc to: Vui lòng đăng ký thời gian biểu diễn hoặc mở nhạc to tại 

gian hàng để Ban tổ chức sắp xếp lịch, tránh trùng lặp giữa các gian hàng, tăng hiệu 

quả giao dịch với khách tham quan Triển lãm. 

……………………………………………………………..………………………………...

……………………………………………………………..………………………………... 

 

FORM 2: 
(Hạn nộp: 10/ 04/ 2018) 

THÔNG TIN BÁO CHÍ 
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên công ty: 

Người phụ trách triển lãm: 

E-mail:  

Mobile:                                                        

Tel:  

 

Trang quảng cáo màu 

  Kích cỡ Màu sắc Đen trắng 
 

Bìa 4 (14cm x 20cm) US $ 900 
 

 

Bìa 2 (14cm x 20cm) US $ 800 
 

 

Bìa 3 (14cm x 20cm) US $ 700 
 

 

01 trang (14cm x 20cm) US $ 500 US $ 400 

 

½  trang (10cm x 14cm) US $ 300 US $ 220 

Trang quảng cáo đen trắng   

  Kích cỡ    Đen trắng 

 

01 trang (14cm x 20cm)    US $ 300 

 

½ trang (10cm x 14cm) 
 

US $ 200 

TỔNG:   

VAT (10%) 
Vui lòng không điền nếu không muốn xuất hóa đơn VAT 

  

TỔNG BAO GỒM VAT:   

Ghi chú  

 Trang quảng cáo đen trắng chỉ dùng duy nhất 1 màu sắc (nội dung chữ). 

 Trang quảng cáo màu áp dụng cho quảng cáo hình ảnh. 

 Giá trên chưa bao gồm 10% VAT 

Hạn đăng ký 

Đặt đăng ký Chậm nhất trước ngày khai mạc 01 tháng 

Gửi dữ liệu in ấn Chậm nhất trước ngày khai mạc 25 ngày 

Hủy đăng ký Trước Triển lãm ít nhất 21 ngày 

 

FORM 3: 
(Hạn nộp: 25/ 04/ 2018) 

TRANG QUẢNG CÁO MÀU 
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Tên Triển lãm: Triển lãm Quốc tế Ô tô Xe máy SaigonAutotech & Accessories 2018 

Thời gian diễn ra: 24 – 27/ 5/ 2018 tại: SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM 

Tên đơn vị dàn dựng: ……………………………………..…………………………..... 

Người chịu trách nhiệm: ………………………………………………………………... 

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………….……………… 

Số gian hàng : ………………………………………………………………………….. 

 

Loại phí 
Diện tích gian 

hàng 
Đơn giá Thành tiền 

Tiền đặt cọc  50 USD/ m2  

Phí quản lý  8 USD/ m2  

Thẻ dàn dựng  8 USD/ thẻ  

TỔNG:  

VAT (10%) 
Vui lòng không điền nếu không muốn xuất hóa đơn VAT 

 

TỔNG BAO GỒM VAT:  

 

Ngƣời đăng ký 

 

 

 

 

Công ty:  

Họ tên: 

Ngày ___/___/2018 

Đồng ý bởi 

 

 

 

 

Trƣởng dự án - ATFA JSC 

Họ tên: 

Ngày ___/___/2018 

Ngƣời nhận tiền 

 

 

 

 

Kế toán - ATFA JSC 

Họ tên: 

Ngày ___/___/2018 

 

 

FORM 7: 
(Hạn nộp: 20/ 04/2018) 

ĐĂNG KÝ DÀN DỰNG 

ĐẶC BIỆT 
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên công ty: 

Người phụ trách triển lãm: 

E-mail:  

Mobile:                            Tel: 
 

STT ẢNH MIÊU TẢ ĐƠN GIÁ(USD) 
SỐ 

LƢỢNG 

K1 

 

Bàn tiếp tân 

1030L x 535W x 760H mm 
35.00  

K2 

 

Bàn cafe 

600L x 600W x 500H mm 
25.00  

K3 

 

Bàn vuông 

600L x 600W x 760H mm 
35.00  

K4 

 

Bàn tròn 

Ø750 x 760H mm 
35.00  

K5 

 

Bục trưng bày 

500L x 500W x 500H mm 
25.00  

K6 

 

Bục trưng bày 

500L x 500W x750H mm 
28.00  

K7 

 

Tủ có khóa 

1030L x 535W x 1000H mm 
45.00  

K8 

 

Tủ kính 

1000L x 535W x 1000H mm 
85.00  

K9 

 

Tủ kính 

500L x 500W x 2000H mm 
100.00  

FORM 8: 
(Hạn nộp: 25/ 04/  2018) 

THUÊ VẬT DỤNG 
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K10 

 

Tủ kính 

1000L x 500W x 2000H mm 
150.00  

K11 

 

Ghế xếp 10.00  

K12 

 

Ghế da 35.00  

K13 

 

Kệ nghiêng / thẳng 

1000L x 300W mm 
15.00  

K14 

 

Cây cảnh 

khoảng 750H mm 
15.00  

K14.1 

 

Kệ để catalo 15.00  

K15 

 

Tủ lạnh 120.00  

TỔNG:   

VAT (10%) 
Vui lòng không điền nếu không muốn xuất hóa đơn VAT 

  

TỔNG BAO GỒM VAT:   

 

1 Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các 

đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán phí tổn. 

2 Các đơn vị tham gia không được tự ý lắp đặt thiết bị điện (KHÔNG CHO PHÉP SỬ 

DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN RIÊNG). 

3 Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong 

suốt thời gian triển lãm. Giá trên không bao gồm thuế GTGT 10%. 

4 Tất cả các phiếu đăng ký phải được gửi đến BTC trước thời hạn (28/4/2018), sau thời 

hạn này các đơn vị sẽ phải chịu 30% phí tính thêm. 
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Tên công ty: 

Người phụ trách triển lãm: 

E-mail:  

Mobile:                                                        

Tel:  

 

STT ẢNH MIÊU TẢ ĐƠN GIÁ (USD) SỐ LƢỢNG 

A - Lắp đặt bóng điện bao gồm dây điện cho gian hàng 

E1 

 

Đèn huỳnh quang 

40W – 60W 
30.00  

E2 

 

Đèn spotlight 100W 35.00  

E3 

 

Đèn long arm 

spotlight 100W 
40.00  

E4 

 

Đèn pha flood light 

300W 
60.00  

E5 

 

Đèn pha HQI 150W 70.00  

B - Ổ cắm chỉ dành cho máy trƣng bày, không dùng cho điện thắp sáng trong gian hàng 

E6 

 

Ổ cắm điện 15 AMP, 

1 pha , 220V 
40.00  

E7  
Ổ cắm điện 15 AMP, 

3 pha, 380 V  
220.00  

E8  
Ổ cắm điện 30 Amp, 

3 pha, 380V 
350.00  

C - Phí kết nối dây nguồn bao gồm tiền điện tiêu thụ (Áp dụng cho các hạng mục điện do 

khách hàng tự lắp đặt trong gian hàng) 

FORM 9:           THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ NƢỚC 
(Hạn nộp: 25/ 04/ 2018) 
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E9  
Đường dây nối đèn 

100W hoặc dưới  
30.00  

E10  
Đường dây nối đèn 

300W hoặc dưới 
60.00  

D - Máy nén hơi cho thuê 

D1  

Máy nén hơi với công 

suất 0.5 ngựa, ổ cắm 

điện 1 pha 

170.00  

D2  

Máy nén hơi với công 

suất 1 ngựa, ổ cắm 

điện 1 pha 

270.00  

D3  

Máy nén hơi với công 

suất 2 ngựa, ổ cắm 

điện 3 pha 

340.00  

E - Hệ thống cấp thoát nƣớc 

E1  
Đường ống cấp và 

thoát nước 
300.00  

TỔNG:   

VAT (10%) 

Vui lòng không điền nếu không muốn xuất hóa đơn VAT 
  

TỔNG BAO GỒM VAT:   

 

1. Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các đơn vị 

phải chịu trách nhiệm thanh toán phí tổn. 

2. Các đơn vị tham gia không được tự ý lắp đặt thiết bị điện. (KHÔNG CHO PHÉP SỬ DỤNG 

MÁY PHÁT ĐIỆN RIÊNG). 

3. Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong suốt 

thời gian triển lãm. 

4. Giá trên không bao gồm thuế GTGT 10%. 

5. Tất cả các phiếu đăng ký phải được gửi đến BTC trước thời hạn (28/4/2018), sau thời hạn 

này các đơn vị sẽ phải chịu 30% phí tính thêm. 

 


