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Triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy móc thiết bị, công nghệ và nguyên vật liệu cho
ngành sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh, sứ gia dụng và gạch ngói đất sét nung ở Việt Nam.
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Fact Sheet
Tên triển lãm:

VIETNAM Ceramics 2021
Triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy móc thiết bị,
công nghệ và nguyên vật liệu cho ngành sản xuất gạch ốp
lát, sứ vệ sinh, sứ gia dụng và gạch ngói đất sét nung ở Việt
Nam.

Thời gian:

ngày 8 ‐ 9/12/2021

Địa điểm :

Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E.) | Hà Nội | Việt Nam

Hồ sơ triển lãm :

Nguyên liệu, phụ gia, bột, nguyên liệu sản xuất, vật liệu
chịu lửa, lò nung và thiết bị, máy móc, thiết bị đất sét
nặng, công nghệ và máy móc gốm mỹ nghệ và chịu lửa,
phòng thí nghiệm & thiết bị kiểm tra, nghiên cứu / tư vấn /
dịch vụ

Hồ sơ của khách :

Các nhà sản xuất gốm sứ, nhà nhập khẩu, nhà phân phối,
nhà đầu tư, kỹ sư, chuyên gia tư vấn, chính phủ, trường
đại học và chuyên gia từ khắp Việt Nam.

Chi phí :

Không gian thô: 295 USD /m2
Thuê trọn gói: 355 USD/m2

Liên hệ :

Triển lãm :
Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Châu Á (AES)
ceramics@aes-exhibitions.com
Điện thoại: +66 2147 1643
fax: +66 2147 1643
hội nghị :
quốc tế : vilawan@aes-exhibitions.com
Việt Nam : vibcaoffice@gmail.com
Co‐Organisers:

www.VIETNAMceramicsExpo.com
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