THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VIMF 2022 – NORTHERN CHAPTER – BẮC NINH
09-11 THÁNG 11 NĂM 2022
Triển Lãm Công Nghiệp Và Sản Xuất Việt Nam (VIMF – Vietnam Industrial and Manufacturing Fair 2022) sau nhiều năm tổ chức
thành công tại các tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng… Lần thứ thứ 17 triển lãm chuyên ngành công nghiệp phụ trợ
sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh thị trường nhiều tiềm năng và đang phát triển năng động nhất khu vực miền trung Việt Nam đã nỗ lực
xây dựng và dần trở thành một thương hiệu uy tín thông qua những triển lãm chất lượng, cầu nối hữu hiệu, điểm đến lý tưởng để
các nhà sản xuất chế tạo, nhà cung cấp, thương nhân trong và ngoài nước giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, công nghệ mới,
gặp gỡ & tiếp xúc trực tiếp khách hàng, tìm kiếm đại lý & nhà phân phối, phát triển và mở rộng thị trường, thiết lập định hướng kinh
doanh trong tương lai. Triển Lãm VIMF kết hợp với Triển Lãm Tự Động Hóa Công Nghiệp Việt Nam 2022 [VIAF-Vietnam Industrial
Automation Fiesta 2022] từ 09:00 đến 17:00 ngày 09 - 11 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc địa chỉ số 2 Đ. Kinh
Dương Vương, Suối Hoa, Bắc Ninh.
VIMF là Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Nghành Về Máy Móc Thiết Bị, Dụng Cụ, Vật Liệu, Công Nghệ Kỹ Thuật Ứng Dụng Cho Nghành
Công Nghiệp Sản Xuất, Cơ Khí Chế Tạo, Tự Động Hóa Và Công Nghiệp Phụ Trợ Lần Thứ 17 Ở Việt Nam Và Khu Vực Đông Nam Á. Năm
2022 là lần thứ 3 triển lãm được tổ chức ở tại Bắc Ninh sẽ được trưng bày trên diện tích gần 8.000 m2, quy tụ hơn 250 gian hàng
đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ (Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Ý, Đức …) cập nhật
giới thiệu nhiều máy móc, sản phẩm, công nghệ tiên tiến, hiện đại. VIMF 2022 sẽ trưng bày tập trung các nhóm ngành nghề chủ đạo
sau đây:
-

Máy Móc Thiết Bị Công Nghiệp, Công Nghiệp Hỗ Trợ
Tự Động Hóa Công Nghiệp, IOT & Công Nghệ 4.0,
Rô Bốt Và Hệ Thống Rô Bốt
Xử Lý Vật Liệu, Hậu Cần, Giả Pháp Logistic Trong Công Nghiệp
Công Nghệ In Và Thiết Kế 3D
Điện/điện tử
Chất bán dẫn/ các linh kiện điện tử
Phần mềm các phải pháp về quy trình sản xuất
Thương Hiệu Quốc Gia & Xuất Khẩu

VIMF nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo chính quyền các tỉnh và công đồng doanh nghiệp trên khắp châu Á về chất lượng, tính
hiệu quả và cải thiện phát triển rõ rệt qua từng năm về quy mô lẫn số lượng khách tham quan gian hàng. Tại VIMF Bắc Ninh nhiều
hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đồng thời diễn ra; trong đó nổi bật là
chương trình Kết Nối Doanh Nghiệp, Hội Thảo về các chủ đề như kết nối trong sản xuất, công nghệ 4.0, IOT, sản xuất thông minh, công
nghệ in và thiết kế 3D, ứng dụng rôbốt trong sản xuất, công nghiệp… ; Sự kiện trình diễn công nghệ, Khu Vực Công Nghệ 4.0, chương
trình giao lưu cùng những hoạt động độc quyền diễn ra tại các gian hàng xuyên suốt trong 3 ngày hứa hẹn sẽ mang lại cơ hội kinh
doanh và trãi nghiệm thực tiễn về các xu hướng công nghệ, giải pháp tốt nhất nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất cho khách tham
quan tại triển lãm.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT TẠI TRIỂN LÃM
Lễ Khai Mạc
Lễ Khai Mạc sẽ được diễn ra từ 9:30am – 11:00am ngày 09 tháng 11 năm 2022 với sự có mặt của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh ,
lãnh đạo của các sở ban ngành tỉnh, đại diện các hiệp hội trong và ngoài nước, đại diện đơn vị triển lãm, khách tham quan và cơ
quan truyền thông báo chí.
Khu Vực Công Nghệ 4.0 (I4.0Z)
I4.0Z là một trong những hoạt động tại triển lãm nhằm tập hợp các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động có liên quan đến
lĩnh vực 4.0 tham dự để trưng bày, quảng bá, giới thiệu những công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, giải pháp hàng đầu, tiên tiến hiện đại áp

dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian và vận hành nhà máy một cách
thông minh và đạt kết quả kinh doanh sản xuất tốt nhất.
Các giái pháp và công nghệ tiên tiến ở khu vực 4.0 bao gồm: IOT: Mạng lưới kết nối vạn vật, Trí Tuệ Nhân Tạo, Số Hóa, Chuyển đổi
số, Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn, Hệ sinh thái, Giai Pháp Công Nghiệp, Cải tiến công nghệ
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tạo ra cuộc cải cách công nghệ sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong
đó, sản xuất thông minh trở thành một xu thế tất yếu với việc ứng dụng công nghệ số hóa vào hoạt động sản xuất, giúp các doanh
nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động, tiết kiệm đáng kể chi phí (nhất là chi phí nhân công), bảo vệ
môi trường cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả trong kinh doanh. Đối với Việt Nam, sản xuất thông minh là
hướng đi khá mới mẻ và cần có những cơ chế chính sách để hỗ trợ và khuyến khích phát triển.
Kết Nối Doanh Nghiệp
Cơ hội dành cho khách tham quan gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp là nhà triển lãm tại khu vực bố trí riêng trong triển lãm tạo
tiền đề hợp tác và tìm kiếm nhà cung ứng phù hợp trong tương lai.
Tại chương trình Kết nối doanh nghiệp cá nhân, doanh nghiệp có cơ hội kết nối với bên bán/ bên mua cấp cao đến từ khắp nơi trên
thế giới. Những người mua sẽ tìm kiếm nhà cung cấp tại triển lãm (3 ngày) bằng cách xem trước hồ sơ của họ và lên lịch hẹn tại chỗ,
đây là cơ hội tốt để tìm kiếm các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp mới phù hợp hơn hiện tại. Ngược lại, bên bán có cơ hội tiếp
xúc làm việc và ký hợp đồng trực tiếp tại triễn làm bằng những cuộc gặp gỡ đã lên lịch từ trước.
Hội Thảo Chuyên Ngành
VIMF 2022 Bình Dương sẽ mang đến chuỗi chương trình hội thảo thú vị, giá trị với những chủ đề đang là xu hướng ở thời điểm hiện
tại và tương lai cùng với những giải pháp công nghệ mới áp dụng thực tiển trong sản xuất công nghiệp. Với các chủ đề hội thảo đa
dạng được diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày triển lãm tạo cơ hội để người tham dự được lắng nghe và tương tác với các chuyên gia
hàng đầu đến từ Việt Nam và các nước trên thế giới
Khu Vực Mua Hàng
Triển lãm sẽ dành một khu vực tập hợp các nhóm MUA đến từ các nhà máy, nhà sản xuất, nhà thầu, dự án, endusers, nhóm giải
pháp để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, bắt nhịp xu thế, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường, tăng cường
việc ký kết hộp đồng, giao thương tại triển lãm
Trình Diễn Robot
Tại VIMF 2022 – Northern Chapter năm nay những robot hiện đại nhất sẽ có mặt và đem lại những trãi nghiệm thú vị cho khách
tham quan triển lãm. Các đơn vị triển lãm trình diễn robot để giới thiệu, quảng bá theo khung giờ quy định từ BTC. Đây là chương
trình rất ý nghĩa tại triển lãm thu hút khách tham quan và thúc đấy sự phát triển công nghiệp robot tại Việt Nam
Triển lãm mở cửa từ 9h sáng tới 17h từ ngày 09-11/09/2022. Mọi thông tin chi tiết về hoạt động và doanh nghiệp sẽ đươc đăng tải
trên Website chính thức: www.vietnamindustrialfiesta.com.vn và địa chỉ Fanpage
www.facebook.com/VietnamIndustrialAndManufacturingFair
Liên hệ ban tổ chức:
Phụ trách truyền thông: Ms. Hà Nguyễn |E| ha@vimf.vn |T| 0376337665
Trân Trọng
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