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Hỗ trợ tổ chức xe đưa rước các đoàn 
khách tham quan tối thiểu 30 người 
từ 13 tỉnh thành trong khu vực sông 
Mekong đến tham quan thuận tiện & 
dễ dàng. Để biết thêm thông tin chi tiết 
về chương trình tham quan, vui lòng 
liên hệ Ms. Phuong – phuong.c@ubm.
com / 028 36222 2588.

Đồng tổ chức bởi Hội Nghề Cá Việt 
Nam (VINAFIS) và ICAFIS, Hội nghị Quốc 
tế Thủy sản tiếp tục là một phần quan 
trọng của AQUACULTURE VIETNAM 
2019, mang đến những kiến thức kỹ 
thuật và thị trường toàn diện, chia sẻ 
những kinh nghiệm quý giá và nghiên 
cứu mới nhất từ các chuyên gia và 
các đơn vị, cá nhân trong ngành.

Facilitate transportation services for groups 
of minimum 30 pax from 13 provinces in 
Mekong Delta area to visit AQUACULTURE 
VIETNAM 2019 conveniently. For more 
information about visitor program, please 
contact Ms. Phuong - phuong.c@ubm.com 
/ 028 3622 2588

Bus in
Program

Co-organized by VINAFIS and ICAFIS, 
the international aquaculture conference  
is an integral part of AQUACULTURE  
VIETNAM 2019, offering an invaluable 
experience and advice from specialists 
and practitioners, and the latest research 
on future trends and solutions for key 
commercial and technical issues facing the 
industry.

The 4th
International 
Aquaculture 
Conference

Hỗ trợ đi lại cho 
khách tham 
quan theo đoàn

Hội Nghị Quốc Tế 
Thủy Sản Lần 4

Hoạt động 
Nổi bật

Show
Highlights

showcasing their latest products and 
technologies during 3 show days: 
Shenglong, VLAND Biotech, Neovia, Inve, 
BRF Ingredients, Thai Nam Viet, Vuong Son, 
Hanvet…

Meet 100+
International 
and Local
Exhibitors

trưng bày sản phẩm thiết bị, công 
nghệ mới nhất trong 3 ngày triển lãm: 
Thăng Long, VLAND Biotech, Neovia, 
Inve, BRF Ingredients, Thái Nam Việt, 
Vương Sơn, Hanvet, …

Gặp gỡ hơn 100 
doanh nghiệp 
trong nước và 
quốc tế

au thành công của sự kiện năm 2017, AQUACULTURE VIETNAM 
đã trở lại quy mô hơn, chất lượng hơn đáp ứng sự tăng trưởng 
của ngành nuôi trồng thủy sản và nhu cầu ngày càng cao về 

chất lượng và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản.

Sự kiện sẽ được diễn ra từ ngày 16 - 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung 
tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thành phố Cần Thơ, Việt Nam với hơn 
100 đơn vị trưng bày từ 20 quốc gia trong và ngoài nước, dự kiến 
thu hút hơn 6,000 khách đến tham quan thương mại, chuyên gia từ 
trong và ngoài nước.

Với sự chủ trì của Tổng cục thủy sản (Bộ NN&PTNT), triển lãm & hội 
thảo quốc tế chuyên ngành thủy sản AQUACULTURE VIETNAM 2019 
sẽ mang đến một diễn đàn kết nối kinh doanh và trao đổi kiến thức, 
tập trung vào các đổi mới công nghệ và giải pháp dành cho ngành 
nuôi trồng thủy sản Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng Bằng Sông 
Cửu Long.

Sẵn sàng cho
thành công mới

ith the big success in 2017, AQUACULTURE VIETNAM is now 
coming back, bigger and better in response to the increasing 
aquaculture production, as well as demand for safety and high 

quality seafood products.

The event will be organized from 16 - 18 October 2019 at Can Tho 
International Exhibition Fair Center (EFC), Can Tho City, Vietnam 
with more than 100 exhibitors from 20 countries and is expected to welcome 
over 6,000 trade visitors and industry professionals.

Hosted by Directorate of Fisheries (MARD), AQUACULTURE VIETNAM 
2019 will provide an international business and education platform, 
focusing on technologies, innovation and solutions for aquaculture framing in 
Vietnam, especially in the Mekong Delta area.

Ready for
new success

S
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A.T&T CO., LTD.

Công ty AT&T cung cấp các loại vật tư thủy sản cho 
ngành nuôi tôm công nghiệp như: bạt lót ao tôm, 
hệ thống oxy đáy, máy sục khí, hệ thống cánh quạt, 
motor, máy cho tôm ăn tự động, máy hàn và phụ 
kiện, lưới lan. Website: https://thietbiaotom.vn/

AT&T provides many aquaculture supplies for 
industrial shrimp aquaculture such as: shrimp pond 
liner, bottom oxygen system, aeration system, propeller 
system, motor, automatic feeding machine, welding 
machine and accessories, nets.
Website: https://thietbiaotom.vn/

a-03

AKURA JSC

MICRO& NANO POWDER : Các hệ thống định lượng 
và vận chuyển thuốc, vi lượng và chất phụ gia dạng 
bột - Hệ thống/nhà máy premix. DOSAMIX: Hệ thống 
định lượng, đồng hoá và phun các loại chất lỏng 
vào máy trộn và máy phủ). COATING SYSTEMS: CÁC 
HỆ THỐNG PHỦ: Phủ bột, Máy phủ liên tục dạng tang 
trống, Máy phủ liên tục dạng cánh đảo trộn, Máy 
phủ theo nguyên lý corriolis.

MICRO& NANO POWDER dosing and conveying 
systems. DOSAMIX: liquids dosing, homogenizing and 
spraying systems. COATING SYSTEMS:  Post stress 
powder application, Continuous Drum/Paddle coating 
machines, Mass spin coater.

H-05

BiOWiSH™ VIETNAM BIOLOGICAL
TECHNOLOGY CORPORATION
(BiOWiSH™ VIETNAM)

BiOWiSH là thương hiệu công nghệ sinh học toàn 
cầu. Công nghệ BiOWiSH® MultiBio 3PS của chúng 
tôi, gồm có prebiotic, probiotic, và postbiotic, có thể 
được phủ trực tiếp lên các loại thức ăn thủy sản – 
giúp nâng cao khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hạn 
chế dịch bệnh.

BiOWiSH is a global biological technology 
corporation. We provides BiOWiSH® MultiBio 3PS, 
a water-soluble prebiotic, probiotic, and postbiotic 
solution that can be coated onto feed to increase feed 
attractability, improve feed digestibility, and improve 
gut health by preventing pathogen accumulation and 
increasing beneficial gut bacteria.

G-12

AQUADELTA TECHNOLOGY CORP. 

 Máy xét nghiệm bệnh Pockit của hãng. 
GeneReach: kiểm tra bệnh trên tôm cho kết quả 
chính xác - nhanh chóng chỉ trong 60 phút.  Vi sinh, 
Chế phẩm sinh học của hãng ScienChain: xử lý ao 
nuôi và phòng ngừa dịch bệnh cho tôm.  Đĩa thạch 
chẩn đoán vi sinh, các thiết bị kiểm tra môi trường 
và hóa chất xử lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

 GeneReach Pockit disease testing machine: 
Shrimp disease test for accurate results - quickly in 60 
minutes.  ScienChain's Microbiology and Probiotics: 
pond treatment and prevention of shrimp diseases.  
Microbial diagnostic agar plates, environmental testing 
equipment and environmental treatment chemicals in 
the aquaculture.

f-06

ANH DUONG KHANG ONE MEMBER
LIMITED COMPANY

Silvafeed Nutri P được sản xuất tại Italy và là một sản 
phẩm polyphenol hoàn toàn tự nhiên chiết xuất từ 
cây hạt dẻ, sản phẩm có tác dụng tích cực đến sức 
khỏe đường ruột và thay thế kháng sinh. EnrichTide 
điều chỉnh sự phát triển chất béo, cơ và xương và 
sau đó ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Vì 
vậy, EnrichTide là một chất phụ gia thức ăn vượt trội 
cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.

SilvaFeed Nutri P: Silvafeed Nutri P is a 100% 
natural polyphenol product from chestnut wood, it have 
very significant effect on intestine health and alternative 
of antibiotic. Enrich Tide®: EnrichTide® regulate fat, 
muscle and bone development and then affect the 
growth of body. Therefore, EnrichTide® is a superior 
feed additives for aquatic animal growth. 

C-01

AQUAVET CO., LTD. 

ViralFx ™ sản phẩm diệt khuẩn phổ rộng thế hệ mới 
tiêu diệt hơn 500 vi khuẩn , virus và nấm mốc gây 
bệnh . ViralFx™ đã được chính phủ Úc phê duyệt 
cho các chương trình kiểm soát dịch bệnh và an 
toàn sinh học cấp quốc gia.

ViralFx ™ is a new generation broad-spectrum 
bactericidal product that kills more than 500 
pathogenic bacteria, viruses and mold. ViralFx ™  
has been approved by the Australian government for 
national biosafety and disease control programs.

a-04
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BQ&Q CORP.

Yucca Star Liquid và Yucca Star Powder là sản phẩm 
thiên nhiên, được sản xuất 100% từ cây Yucca 
Schidigera bởi công ty Baja Agro International S.A de 
C.V - Mexico. Sản phẩm được phân phối độc quyền 
duy nhất tại thị trường Việt Nam bởi Công ty cổ phần 
BQ&Q.

Yucca Star Liquid và Yucca Star Powder are 
natural products. They are produced from 100% of 
Yucca schidigera extracts Baja Agro International S.A 
de C.V company - Mexico. Products are distributed 
excluisively in Vietnam by BQ&Q Corporation.

d-02

BRF INGREDIENTS

BRF Ingredients là đơn vị trực thuộc BRF S/A, một 
trong những công ty thực phẩm lớn nhất thế giới. 
Nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cao chất lượng 
cuộc sống trên toàn cầu, cải tiến sản phẩm với giải 
pháp nguyên liệu tự nhiên. Chúng tôi mong muốn trở 
thành nguồn nguyên liệu bền vững cho ứng dụng 
dinh dưỡng và sức khỏe. Danh mục Dinh Dưỡng 
Động Vật của chúng tôi chuyên về Protein thủy phân 
Enzym, Bữa ăn và dầu động vật cao cấp.

BRF Ingredients is a business unit of BRF S/A, 
one of the largest food companies in the world. Our 
mission is to improve life quality globally, innovating 
with natural ingredients solutions. We aim to be a 
sustainable source of ingredients for nutrition and 
health applications. Our Animal Nutrition portfolio 
is specialized in Enzymatic Hydrolysate Proteins, 
Premium Animal Meals and Oils.  

C-12

CHING FA FISHING IMPLEMENTS
FACTORY CO., LTD

Ching Fa Fishing Implements Factory được thành lập 
năm 1948 là đơn vị sản xuất lưới vây cá ngừ chuyên 
nghiệp, cước đánh bắt cá ngừ, lồng cá ngừ cho 
việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thương mại 
trên toàn thế giới.

Ching Fa Fishing Implements Factory Co., Ltd., 
founded in 1948, has been a very professional 
manufacturer of tuna purse seine nets, tuna long 
lining and tuna cages for both commercial fishing and 
aquaculture in the market worldwide.

G-08

DESERT KING INTERNATIONAL

Desert King chuyên cung cấp dòng sản phẩm 100% 
từ thiên nhiên, chiết xuất từ Yucca schidigera và 
Quillaja saponaria nguyên chất. Giúp hấp thu khí 
ammonia và NO2 từ chất thải và môi trường nuôi, 
giảm dịch bệnh tôm cá, đem lại lợi nhuận cao cho 
người chăn nuôi.

Desert King products are 100% natural, produced 
from Yucca schidigera and Quillaja saponaria extracts 
and powders. The products have showed great 
reduction of Ammonia and NO3 emission reduction, 
less mortality from diseases, thus, deliver profit to 
producers.

H-08〈Conference 
Silver Sponsor〉

Nhà tài trợ 
Bạc Hội thảo

BLUELINE FOODS (INDIA) PVT LTD

Chúng tôi là đơn vị Sản xuất & Xuất khẩu các loại 
Nguyên liệu Thức ăn ở Mangalore, Karnataka, Ấn Độ. 
Tập đoàn đạt được các chứng nhận ISO 9001-2015, 
14001: 18001, 22000:2005, HACCP, HALAL, EIA GMP+, 
FDA và là thành viên sản xuất được IFFO & EU phê 
duyệt. Sản phẩm của chúng tôi là Bột Cá Khô, Dầu 
Cá Mòi thô, Dịch đạm cá, Dầu cá Omega 3.

We are leading Manufacturers & Exporters of all 
types of following Feed Ingredients from our own unit 
here in   Mangalore, Karnataka, India. Our group is 
an ISO 9001-2015, 14001: 18001, 22000:2005, 
HACCP, HALAL, EIA GMP+, FDA & we are the 
producer member of IFFO & EU Approved Plant. Our 
products are Steam Dried Fish Meal, Sardine Crude 
Fish Oil, Fish Soluble Paste, Omega 3 Fish Oil.

d-12
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INTERNATIONAL COLLABORATING
CENTRE FOR AQUACULTURE AND
FISHERIES SUSTAINABILITY (ICAFIS) 

Dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững 
- công bằng tại Việt Nam”. Dự án “Tăng cường bình 
đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách 
nhiệm tại Việt Nam”. Dự án “Phát triển bền vững và 
toàn diện chuỗi giá trị nghêu / tre tại Việt Nam”.

Sustainable and Equitable shrimp production 
and value chain development in Viet Nam. Gender 
Transformative and Responsible Business Invesment in 
South East Asia. Inclusive and sustainable clam and 
bamboo value chain development in Viet Nam.

a-08

INVE AQUACULTURE

INVE AQUACULTURE & BENCHMARK: INVE luôn luôn 
vững vàng trong từng bước phát triển. Bằng sự 
kết hợp kinh nghiệm uyên thâm của chúng tôi với 
chuyên môn sâu về công nghệ sinh học của tập 
đoàn Benchmark để phát triển các sản phẩm độc 
đáo sáng tạo, giúp cải thiện năng suất, chất lượng 
và sức khỏe vật nuôi, luôn mang lại lợi ích cho khách 
hàng của chúng tôi. Chúng tôi luôn đồng hành với 
khách hàng và cung cấp các giải pháp công nghệ 
tiên tiến về: Dinh dưỡng, môi trường, sức khỏe và di 
truyền học).

INVE AQUACULTURE & BENCHMARK: INVE has 
always been about growth. By uniting our experience 
with the biotechnology expertise of Benchmark 
we develop innovative products, which improve 
yield, quality and animal health, and welfare for 
our customers. Together we offer the most complete 
portfolios in nutrition, environment, health and genetics.
www.inveaquaculture.com

H-14

〈Conference 
Silver Sponsor〉

Nhà tài trợ 
Bạc Hội thảoHANVET - PHARMACEUTICAL AND

VETERINARY MATERIAL J.S.C

Vắc xin HAN-STREPTILA:  Mỗi liều chứa tối thiểu 2 x 
10^8 vi khuẩn Streptococcus agalactiae vô hoạt.  
Phòng bệnh xuất huyết do S. agalactiae trên cá rô 
phi (cá rô phi vằn, cá diêu hồng).  Chủng giống 
được phân lập từ cá bệnh ở Việt nam.  Có tính bảo 
hộ cao với các chủng vi khuẩn gây bệnh thực địa.

HAN-STREPTILA:  Each of dose contains at 
least 2 x 10^8 whole-cell inactivated Streptococcus 
agalactiae.  For vaccination of tilapia fish to control 
S. agalactia infection and prevent mass mortalities.  
S. agalactiae vaccine strain is isolated from tilapia fish 
in Vietnam.

a-07

FINETEK CO., LTD. 

FineTek đã tích lũy hơn 40 năm kinh nghiệm trong 
thiết kế và sản xuất các thiết bị cảm biến mức / lưu 
lượng / áp suất / nhiệt độ công nghiệp.

FineTek has accumulated for more than 40 years 
of experience in design and production for industrial 
level/flow/pressure/temperature sensors.

G-07

ENBIOGENE CO., LTD.

Bộ chuẩn đoán nhanh: Bộ chuẩn đoán cá duy nhất 
tại Hàn Quốc do EnBioGene sản xuất có thể nhanh 
chóng phát hiện kháng nguyên và kháng thể là 
những vi sinh vật gây bệnh cho cá.

Rapid diagnostic kit: The only fish diagnostic 
kits in Korea made by EnBioGene can quickly detect 
the antigen and antibody, which are pathogenic 
microorganisms of fish.

b-01
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JILY PHU KHAI ANIMAL NUTRITION
CO., LTD.

FSBM là sự kết hợp của Lactobacillus, Saccharomyces 
và Bacillus,..cải thiện khả năng tiêu hóa và hấp thụ 
dinh dưỡng, thúc đẩy sự tăng trưởng và duy trì sức 
khỏe động vật thủy sản. Sử dụng FSBM trong thức 
ăn làm giảm NH3-N và NO2-N trong nước, cải thiện 
chất lượng nước.

Fermented Soybean Meal (FSBM), a combination 
of Lactobacillus, Saccharomyces and Bacillus etc., 
improving the digestibility and absorption rate, 
enhances significantly aquatic animal’s growth and 
health. As well, it’s application in feeds can reduce 
the NH3-N and NO2-N of the aquatic water, thereby 
improving the water quality.

H-15

MAHACHEM VIETNAM & CALIX LTD.

AQUA-Cal+: Giải pháp ngăn ngừa độc tố cho nước 
thêm xanh. ACTI-Mag: Giải pháp tăng sinh bio-gas, 
giảm mùi hôi, kiệm phí.

AQUA-Cal+: Solution to prevent toxic matter for 
greener shrimp farming. ACTI-Mag: Solution to increase 
bio-gas yield, reduce foul odor, operation cost.

a-05

MARINE LEADER CO., LTD.

 Chất bổ sung thức ăn dạng lỏng dinh dưỡng cao 
Bi-omega; Omega 3,6 và Astaxanthin. Sự kết hợp 
của thành phần dinh dưỡng từ dầu biển, tảo, phức 
hợp vitamin, khoáng chất chelate.  Khoáng chất vi 
lượng HydroMac, chất bổ sung thức ăn dạng lỏng.. 
Khoáng chất chelate, axit, nguồn khoáng chất vi 
lượng có tính sinh khả dụng cao - zine, đồng, sắt, 
mangan, selen với axit amin.

 Bi-omega high nutrition liquid feed supplement; 
Omega 3,6 and Astaxanthin. The combination of 
nutritional ingredients from marine oil, Algae, Vitamin 
complex, Chelate minerals.  HydroMac trace 
minerals, feed supplement in Liquid Form.  Chelate 
minerals, acid, high Bioavailability sources of trace 
minerals - zine, copper, iron, manganese, selenium 
with amino acid.

d-06

MIC METER INDUSTRY CO.

987CX- Đồng hồ đo chất lượng nước thông minh 
cầm tay:  Bộ kiểm tra chất lượng nước kết hợp với 
màn hình LCD 4 tầng kích thước lớn.  Đầu nối BNC 
là loại phổ biến nhất cho các máy kiểm tra nước 
cầm tay.  Tương thích với bất kỳ điện cực đầu nối 
BNC nào.  Bộ đo lường pH. DO. ORP. Cond/TDS/
SALT, tất cả các thông số được hiển thị trên màn hình 
LCD lớn.

987CX-Portable smart measurement water quality 
meter:  Combo water quality test desIgn with large 
size 4-tier display LCD.  BNC connector is the most 
common type for portable water testers.  Compatible 
with any market BNC connector electrodes.  
Combo measures pH. DO. ORP. Cond/TDS/SALT, all 
parameters display on a large LCD.

H-13

MUKKA SEA FOOD INDUSTRIES PVT LTD

Bột cá Ấn Độ: Bột cá Ấn Độ là một nguồn protein 
giàu có được sử dụng làm thành phần trong thức ăn 
thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia cầm, thức 
ăn thú cưng, thức ăn cho cá và bò sữa.

Indian Fish Meal: Indian Fish Meal is a rich protein 
source and is used as ingredient in feed stuff in the 
Aquaculture, Animal feed, Poultry feed, Pet feed, Fish 
feed and Diary industries.

a-06
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NAKASHIMA & CO., LTD.  

Chúng tôi là đơn vị sản xuất và buôn bán máy tạo 
bong bóng chất lượng, có thể tạo ra bong bóng từ 
100 μm trở xuống. Máy chủ yếu cải thiện giá trị D/O 
trong ao nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi đang hướng 
tới việc cải thiện môi trường nuôi trồng thủy sản ở Việt 
Nam và tăng năng suất với tỷ lệ sống của tôm nuôi…
v..v. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thiết bị đã được 
thông qua như một dự án của Chính phủ Nhật Bản 
(JICA) với mục đích phổ biến công nghệ nuôi trồng 
thủy sản hài hòa tự nhiên bằng cách sử dụng các sử 
dụng các thiết bị bong bóng chất lượng.

We are manufactures and sells fine bubble 
generators that can produce bubbles of 100 μm or less. 
It mainly improves D/O value in the aquaculture pond. 
We are aiming to improve the aquaculture environment 
in Vietnam and increase the yield and survival rate of 
aquaculture shrimp etc. In the aquaculture field, it has 
been adopted as a project of the Japan Government 
(JICA) with the aim of disseminating nature-harmonic 
aquaculture technology using fine bubble devices. 
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NTESCO - NAM TRINH ENVIRONMENT 
SOLUTION CO., LTD.

Chuyên thiết kế và cung cấp các hệ thống, thiết bị 
xử lý nước nuôi trồng thủy sản: Thiết bị khử trùng : 
Clo điôxit (ClO2), Ozone, tia cực tím (UV). Hệ thống 
lọc thô, hệ thống siêu lọc. hệ thống lọc thẩm thấu 
ngược (R.O).

Specialize in engineering and supplying 
water treatment equipment, systems in Aquaculture: 
Disinfections: Chlorine dioxide (ClO2), Ozone, Ultra 
Violet (UV). Particle filtration, Ultra Filtration system. 
Reverse Osmosis system.
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OCIALIS (NEOVIA VIETNAM)

OCIALIS cung cấp thức ăn thủy sản từ giai đoạn ương 
giống đến nuôi thương phẩm. Sản phẩm OCIALIS 
được thử nghiệm, kiểm chứng và cải tiến công thức 
từ chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm ở Pháp 
và Việt Nam.

OCIALIS provides aquaculture feed from nursery 
stages to grow-out stages. OCIALIS products are tested, 
verified and improved formulas from experienced 
nutritionists in France and Vietnam. 
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OMEGA PHARMA JSC

AQUAVIBRIO SHRIMP:  Trị bệnh do vi khuẩn gây ra 
cho tôm như bệnh phát sáng, phân trắng, đứt râu, 
phồng đuôi, hoại tử, đen mang, đốm nâu.  Kìm hãm 
gia tăng sinh của vi khuẩn gây bệnh, tăng khả năng 
phục hồi thể trạng.  Kháng sinh được tổ chức FDA - 
Hoa Kỳ và các nước châu Âu cho phép sử dụng trong 
nuôi trồng thuỷ sản.

AQUAVIBRIO SHRIMP:  Specific treating 
diseases caused by Vibrio bacteria causing shrimp 
diseases such as phosphorescent disease, white 
feces, broken beard, tail swelling, gangrene, black 
gill, brown spots.  Prevent the growth of pathogenic 
bacteria, help shrimps recover quickly during and after 
treatment.  Antibiotics are permitted by FDA - USA 
and European countries for use in aquaculture.
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OXFAM IN VIETNAM

Vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt 
Nam Các dự án đang triển khai: Dự án “Phát triển 
chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững - công bằng tại 
Việt Nam (SusV)” & Dự án “Tăng cường bình đẳng giới 
và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm tại 
khu vực Đông Nam Á (GRAISEA)” - Giai đoạn 2 & Dự 
án “Quyền lương thực”.

For Sustainable Development of Vietnam Seafood 
Industry On - going projects: The project “Sustainable 
and Equitable Shrimp Production and Value Chain 
Development in Vietnam (SusV)” & The project 
“Gender Transformative and Responsible Agribusiness 
Investments in South East Asia (GRAISEA)” - Phase 2 & 
The project “Right to Food”.
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MY BINH EXPORT - IMPORT TRADING
CO., LTD.

O3 là chế phẩm sinh học với thành phần vi sinh chọn 
lọc thuần chủng, mật độ cao có công dụng xử lý 
nước vô cùng hiệu quả giúp kiểm soát vi khuẩn 
Vibrio spp., hạn chế tối đa sự phát triển của nấm 
nhớt, tảo độc, khí độc như NH3, NO2...

O3 is a good biological probiotic selected by 
purely thoroughbred and high density microbiological 
components to clean pond water, control effectively 
Vibrio spp. bacteria, viscous fungi, toxic algae, toxic 
gases: NH3, NO2,...
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OXYGUARD INTERNATIONAL A/S

Pacific là hệ thống đo, giám sát và kiểm soát chất 
lượng nước được thiết kế để tích hợp được lên tới 
20 đầu đo (DO, nhiệt độ, pH, độ mặn, CO2, TGP); 30 
rờle điều khiển tự động; Bộ nhớ dữ liệu tích hợp, Màn 
hình cảm ứng.

Pacific is a measuring, monitoring and control 
system designed for use with Up to 20 probes (DO, 
temperature, pH, salinity, CO2, TGP); 30 relays for 
automatic control; Built-in data logger, Touch screen.
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PC FARM THAILAND AND FARM STORY
CO., LTD.

PC FARM AQUACULTURE EXPERT. Thành lập năm 1983 
chúng tôi cam kết phát triển hệ thống sản xuất ở mọi 
khía cạnh từ tôm bố mẹ, trại giống từ vận chuyển đến 
dịch vụ. Ngày nay, PC Farm là trang trại trong top đầu 
cung cấp sản phẩm đánh bắt chất lượng cao ở Thái 
Lan và các quốc gia lân cận. Chúng tôi thật sự đánh 
giá cao sự bảo trợ của quý khách và cam kết phát 
triển công ty để có thể tiếp tục mang lại sản phẩm 
chất lượng tốt nhất trên thị trường.

Founded in 1983 we are committed to develop 
the production system in every aspect from broodstock, 
hatchery, to transportation and service. Nowadays, PC 
Farm is a top ranking farm serving quality products to 
fisheries in Thailand and also neighbouring countries. 
We really appreciate your patronage and pledge to 
develop our company so we can continue to provide 
you the best quality product on the market.
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PHIBRO ANIMAL HEALTH
CORPORATION

Phibro Aqua là một bộ phận của Tập Đoàn Phibro 
Animal Health, là một tập đoàn đa quốc gia có sản 
phẩm và dịch vụ đa dạng chuyên về sức khỏe vật 
nuôi, dinh dưỡng cho gia cầm, heo, gia súc, bò sữa 
và nuôi trồng thủy sản. Đội ngũ Phibro Aqua mang 
đến cho khách hàng gam sản phẩm đa dạng và đội 
ngũ nhân viên đầu ngành trong sản xuất và quản 
lý sức khỏe cá và tôm, chẩn đoán bệnh và vắc xin.

Phibro Aqua is a division of Phibro Animal Health 
Corporation, a diversified global developer and 
manufacturer of a broad range of animal health and 
nutrition products for the poultry, swine, cattle, dairy 
and aquaculture markets. Phibro Aqua team  brings  to  
our  customers  a  full  range  of  products and expertise  
in  production  and  operation of  fish and shrimp health 
management, disease diagnosis and vaccination.
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〈Conference 
Gold Sponsor〉

Nhà tài trợ
Vàng Hội thảo

PLP SYSTEMS

Hệ thống định lượng thuốc, vi lượng MDP: Hệ thống 
định lượng thuốc, vi lượng được sử dụng để định 
lượng các loại bột có độ chính và độ ổn định cao. 
Là một hệ thống tiêu chuẩn nhưng hoàn toàn có thể 
được thiết kế, điều chỉnh theo nhu cầu của khách 
hàng như kích thước, năng suất và chức năng
Được sử dụng trong nhà máy premix, định lượng các 
phụ gia cho nhà máy thức ăn, cho các loại thực 
phẩm và hoá chất,…

Mirco Dosing Machine MDP: Our micro dosing 
system is perfect for dosing powders in small quantities. 
It’s a system with a standard concept but the size, 
capacities and logical function can be designed and 
adapted to suit the customer’s needs. Used for premix 
plants, feed mill additive dosing, food recipes, chemical 
Products, etc.
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PVS GROUP

Aquamin Extra là một loại khoáng chất chất lượng 
cao. Giúp cải thiện chất lượng vỏ của tôm, tăng 
cường quá trình lột xác... Sản phẩm cung cấp các 
khoáng chất cần thiết cho ao nuôi tôm. Giúp giảm 
độ đục và khí độc như NH3, H2S, cải thiện hiệu quả 
chất lượng nước ao nuôi. Giúp tăng số lượng và mật 
độ của tảo có lợi.

Aquamin Extra is a high quality aqua grade 
mineral. It improves the shell quality of the shrimp, 
enhances moulting process etc. It provides essential 
minerals for shrimp pond. Help reduce turbidity and 
toxic gases as NH3, H2S, improve water quality 
clearly. Help increase the amount and density of 
beneficial algae.
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SHENG LONG BIO-TECH
INTERNATIONAL CO., LTD.

Sản phẩm của Sheng Long sử dụng các tính năng 
bột cá chất lượng cao của các axit amin cân bằng, 
độ tươi cao để tiếp tục tối ưu hóa khả năng tiêu hóa 
tốt và tăng trưởng nhanh.Bổ sung ω3 giàu axit béo  
& không bão hòa và dầu cá chất lượng ổn định 
để đáp ứng nhu cầu cho cá  để cung cấp đủ dinh 
dưỡng cho sự tăng trưởng tốt nhất.Giàu vitamin, 
khoáng chất và các nguyên tố vi lượng để đảm bảo 
sự phát triển tối ưu và tăng cường khả năng miễn 
dịch. Các sản phẩm tiêu biểu: Thức ăn tôm , nhóm 
thức ăn cá và thức ăn tạo màu, chế phẩm sinh học 
và các loài con giống tôm thể trắng, tôm sú và các 
loài cá giống như cá rô phi, cá rô đồng…. Thương 
hiệu sản phẩm: Tiger, Lion, Royal Dragan, Panda, 
Baccarat, Bi-tech, Sea Master, Tiger Man, Saponin, 
Vimax and Zeolite……

Sheng Long production uses high quality fish meal 
features of well-balanced amino acids, high level of 
freshness to further optimize good digestibility and 
fast growth. Added ω3 enriched & unsaturated fatty 
acid and stable quality fish oil to meet marine fish 
needs to supply sufficient energy for best growth. 
Enriched vitamins, minerals and trace elements to 
ensure optimal development and enhance immunity. 
Typical production: Prawn feed, Grouper fish feed, 
Brooster feed, Animal Health Product and Breed as 
White Prawn, Tiger Prawn, Tilaphia and KOI. Brand 
of Production: Tiger, Lion, Royal Dragan, Panda, 
Baccarat, Bi-tech, Sea Master, Tiger Man, Saponin, 
Vimax and Zeolite……
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〈Platinum 
Sponsor〉

Nhà tài trợ
Bạch Kim

SISC GROUP

SISC GROUP là đại diện, đại lý phân phối của những 
nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới: PerkinElmer (Mỹ), 
Nikon (Nhật Bản), Anton Paar (Áo), Ortho Clinical 
Diagnostics (Mỹ), Applied Biosystems - Thermo Fisher 
Scientific (Mỹ), Labconco (Mỹ), Sciex (Mỹ), Controls 
(Ý), Leica Geosystems (Thuỵ Sỹ), Rigaku (Nhật), Buchi 
(Thụy sỹ).

SISC GROUP is the Distributor for world leading 
manufacturers, such as: Perkin Elmer (USA), Nikon 
(Japan), Anton Paar (Austria), Ortho Clinical Diagnostics 
(USA), Applied Biosystems - Thermo Fisher Scientific 
(USA), Labconco (USA), Sciex (USA), Controls (Italia), 
Leica Geosystems (Switzerland), Rigaku (Japan), Buchi 
(Switzerland).

H-06

SOLMAX

Solmax là đơn vị sản xuất địa kỹ thuật lớn nhất thế 
giới. Sản phẩm của chúng tôi luôn hỗ trợ tiến độ 
bằng phương pháp bảo vệ môi trường.

Solmax is the world’s largest geosynthetics 
manufacturer. Our products support progress by 
protecting the environment.
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STEEN-HANSEN AS

Công ty Steen-Hansen AS hân hạnh mang đến công 
nghệ nhuộm lưới chống bám bẩn, hạn chế tảo, hào, 
rong, rêu bám lưới, giúp người nuôi cá tiết kiệm chi 
phí thay rửa lưới, giữ môi trường nước sạch, bảo vệ 
sức khỏe cá nuôi.

It is a great opportunity for Steen-Hansen company 
to provide customers anti-fouling products which 
prevent nets from algae, oysters, seaweeds and help 
farmers save cost of fish farming. Also, painted nets 
improve the water quality of the farming zones and 
enhance the fish’s welfare.
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SGN INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD.

 Skimmer oil/World chemical: thiết bị dùng để thu gom 
dầu mỡ, ván nổi, bùn nổi bề mặt.  Máy thổi khí con sò/
Mapro: chuyên cấp khí cho hệ thống nước thải và nuôi 
trồng thủy hải sản.  Máy thổi khí / Aerzen: chuyên cấp 
khí cho hệ thống xử lí nước.  Bơm màng khí nén/Vesta: 
vận chuyển hóa chất, bùn thải, nước thải…

 Skimmer oil / World chemical: equipment used to 
collect grease, floating boards, mud surface.  Air blower 
mussel/ Mapro air blower: specialize in supplying air for 
sewage systems and aquaculture.  Air blower / Aerzen: 
specialize in supplying air for water treatment system. 
 Pneumatic diaphragm pump / Vesta: transporting 
chemicals, sewage sludge, waste water...
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TALLAHESSE ASIA HOLDINGS LTD

TALLAHESSE ASIA HOLDING và DENIS BRINICOMBE 
mang đến cho bạn EXTOGON - 284, một công thức 
hiệu quả, không hóa chất, tất cả đều là TỰ NHIÊN 
dành cho cá ECTOPARASITE. Đã được chứng minh 
và thử nghiệm, với 16 năm kinh nghiệm nghiên cứu 
được hỗ trợ bởi chính phủ Vương quốc Anh và thực 
hiện bởi các phòng nghiên cứu và các trường đại 
học khác nhau tại Anh. Thử nghiệm trên cá gần đây 
chứng minh được tính hiệu quả, cũng như tăng trọng 
lượng cá đáng kể so với nhóm đối chứng.

TALLAHESSE ASIA HOLDING LTD and DENIS 
BRINICOMBE GROUP brings you ECTOGON - 284, 
an effective, non-chemical, all NATURAL formulation 
for fish ECTOPARASITE. Proven and tested, backed 
by 16 years of research with the aid of UK govt and 
conducted by research laboratories and partnership 
different universities also in UK. Recent Fish Trials 
proves the effectivity, as well as significant increase in 
fish weight compared to the control group. 
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THAI NAM VIET BIOSCIENCE TECHNOLOGY 
CO., LTD. 

Bộ ba kì diệu bao gồm 3 nhóm sản phẩm: Nhóm vi 
sinh xử lí môi trường, nhóm vi sinh bổ sung dinh dưỡng 
và nhóm Enzyme đậm đặc- Procozoll là giải pháp 
toàn diện giúp ức chế vi khuẩn, mầm bệnh và cải 
thiện sức khỏe của động vật thủy sản.

“The triple magic products” includes environmental 
treatment microbiology group, nutritional supplement 
microbiology group and Concentrate Enzyme group- 
Procozoll are a comprehensive solution that helps to 
inhibit bacteria, pathogens and improve health of 
aquatic animals. 
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1. Nhóm vi sinh xử lý môi trường 2. Nhóm vi sinh dinh dưỡng 3. Enzyme đậm đặc

“BỘ BA KÌ DIỆU”
Giải quyết mục tiêu toàn diện

THIEN THACH BIOLOGICAL TECHNOLOGY

Các sản phẩm của công ty đang sản xuất nhập khẩu 
và kinh doanh: Star khoáng No1, Star Betaine 33, Star 
Shellin&Streptogeni, Star Aquasynbiotic, Star Betaine 
96, Star Betaine 98, Feed Additives Bacillus Subtilis, Star 
Bacillus, Star Lactobacillus, Star EM, Star Rhodo.

The company’s imported products: Star mineral 
No1, Star Betaine 33, Star Shellin&Streptogeni, Star 
Aquasynbiotic, Star Betaine 96, Star Betaine 98, 
Feed Additives Bacillus Subtilis, Star Bacillus, Star 
Lactobacillus, Star EM, Star Rhodo. 
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TIEP PHAT CO., LTD.

SUPER PZT NANO:  Phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ 
trong nước và đáy ao, tạo màu nước đẹp và ổn định 
môi trường sinh thái ao nuôi.  Tăng cường quá trình 
nitrate hóa và nhanh chóng loại bỏ các khí độc hại 
như: NO2, NH3, H2S.

SUPER PZT NANO:  Improve water quality, 
clean bottom and pond water, reduce sludge formation, 
create favorable conditions for shrimp to develop.  
Increase the nitrification process and quickly remove 
harmful gases such as NO2, NH3, H2S.
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TINH TUE ENVIRONMENT
TECHNOLOGIES CORP.

Tinh Tuệ cung cấp thiết bị khuếch tán hiệu suất cao, 
máy thổi khí tiết kiệm điện năng, độ bền cao và hệ 
thống kiểm soát chất lượng nước (Đo Oxy hòa tan, 
pH, Độ mặn, H2S…) trong ao nuôi tôm theo công 
nghệ Mỹ.

Tinh Tue provides high-performance diffuser 
equipment, energy-saving air blower, and water quality 
control system (Dissolved Oxygen, pH, Salinity, H2S ...) 
in shrimp ponds according to US technology. 
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THAI INDUSTRY CO., LTD.

Với kinh nghiệm 46 năm sản xuất sản phẩm chất 
lượng cao, dịch vụ giao hàng đúng thời hạn và cá 
nhân cho các sản phẩm lưới đánh bắt. Là đơn vị sản 
xuất lưới đánh ca PE&PP, dây thừng và dây bện, lưới 
nông nghiệp PE.

46 years experienced manufacturer, quality 
products, on time delivery, individualized service, 
customs make the nets. Manufacturer of PE&PP fishing 
nets, ropes and twine, PE agricultural nets.
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TRUNDEAN MACHINERY CO., LTD.

Trundean Machinery Industrial được thành lập năm 
1982, là nhà sản xuất Roots Blower hàng đầu tại Đài 
Loan, được sử dụng cho trại nuôi tôm với mục đích 
cung cấp oxy giúp tôm nhận oxy đầy đủ để hòa tan 
lượng oxy trong ao nuôi tôm. Để biết thêm chi tiết 
về ROOTS BLOWER, vui lòng truy cập website www.
trundean.com.

Trundean Machinery Industrial Co., Ltd., founded 
in 1982, is the leading manufacturer of Roots Blower 
in Taiwan. It can be used for shrimp farm which is 
delivering oxygen, so the shrimp can get the enough 
oxygen to dissolve very high oxygen in shrimp pond. 
For more ROOTS BLOWER information, please visit our 
website, www.trundean.com.
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TS MANUFACTURING PUMPS CO., LTD.

Hiện chúng tôi tập trung sản xuất bơm ly tâm, bơm 
trục đứng và bơm hỗn lưu cho các ứng dụng: Bơm 
cấp - thoát nước, thủy lợi và các hệ thống công 
nghệ trong nhà máy với lưu lượng tới 10.000m3/h.

Currently we focus on manufacturing centrifugal 
pump, vertical pump and mixed flow pump for the 
Applications: Pump for supply - drainage water, 
irrigation and technology systems in the factory with a 
capacity up to 10,000m3 / h.
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VLAND BIOTECH HO CHI MINH 
CO., LTD.

Sản phẩm: GLU STRONG TWO. Thành phần: 
Clostridium butyicum. Công dụng:  Có thể thay thế 
kháng sinh để điều trị bệnh đường ruột.  Hoàn toàn 
giải quyết vấn đề dư lượng thuốc ở động vật thủy 
sản.  Nâng cao tỷ suất hoàn vốn thức ăn, giảm 
FCR.  Giảm tỷ lệ phát bệnh ở tôm cá.  Phòng 
ngừa và điều trị bệnh phân trắng.

Product: GLU STRONG TWO. Composition: 
Clostridium butyicum. Effect and Purpose of use:  
The product can replace other medicine of intestinal 
inflammation and white fecal disorder treatment. 
 Actually solve the problem of drug residues in 
agriculture.  Increase productivity, decrease FCR 
index.  Reduce the amount of infect shrimp and 
fish.  Prevent intestinal inflammation and white fecal 
disorder treatment.
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〈Gold Sponsor〉

Nhà tài trợ
Vàng

VIETNAM VMC MANUFACTURING AND 
TRADING JSC

PENTADIN. Thành phần trong 1 lít chứa: 
Glutaraldehyde 200 g, Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 152 g, Dung môi vừa đủ 1 lít.  
Là thuốc sát trùng thế hệ mới.  Nguyên liệu nhập 
khẩu từ Dow Chemical.  Sản phẩm an toàn cho 
người và động vật, không chứa formaldehyde.

PENTADIN. Ingredients of 1 liter contain: 
Glutaraldehyde 200 g, Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride152 g, Solvent adjust 1 liter.  
New generation antiseptic.  Material was imported 
from Dow Chemical.  The product safety for human 
and animal, do not contain formandehyde. 

d-05

TOTAL PETFOOD VIETNAM
COMPANY LIMITED.

Công ty TNHH Total Petfood Việt Nam chuyên cung 
cấp các loại protein động vật đã qua chế biến. Sự 
đa dạng về sản phẩm kết hợp với vị trí thuận lợi, cùng 
các giải pháp tài chính phù hợp cho phép chúng tôi 
đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, về chất 
lượng và thời gian giao hàng với giá cả cạnh tranh.

Total Petfood Vietnam Co., Ltd offers a broad 
range of feed ingredients as processed animal proteins. 
We make every endeavour to meet all the requirements 
from the customers in terms of quality. Especially, 
we offer professional logistic solutions and flexible 
financial instruments for best suitable products and 
effective delivery.

b-02
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Save time
from queuing

FREE Entrance
badge

Complimentary
Show Catalogue

Tiết kiệm thời 
gian chờ đăng ký

Thẻ đeo vào cổng 
MIỄN PHÍ

Nhận Cuốn Cẩm nang 
triển lãm MIỄN PHÍ

Quyền lợi khi 
đăng ký trước 

Why should
pre-register

Đăng ký tham 
dự trực tuyến 

Online
Pre-registration

Go to website
www.aquaculturevn.com

Truy cập website
www.aquaculturevn.com

Select language English/
Vietnamese (at the right corner)

Chọn ngôn ngữ Tiếng 
Việt / Tiếng Anh ( góc 
trên bên phải)

Present the code at counter to get 
entrance badge and Show Catalogue

Trình mã code tại quầy 
và nhận thẻ cùng Sách 
Cẩm nang Triển lãm

Waiting for your confirmation 
email with barcode and print it

Chờ email xác nhận 
với mã code và in ra

Click Register
Nhập Register

Fill up all the 
information needed

Điền thông tin

Click on the
"Pre-Registration" button

Nhấp vào “Đăng 
ký tham quan”
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Hội thảo 
Thủy sản 

Aquaculture
Conference

Tiềm năng của ngành 
Nuôi trồng Thủy sản 

Việt Nam - Cơ hội cho 
các nhà đầu tư

Competence of
Aquaculture Vietnam
- Opportunity for
Investment

10:00  12:00 Tổng quan về ngành Thủy sản Việt Nam
Overview of Aquaculture Vietnam

Tình hình Nuôi trồng những Giống nuôi thủy sản khác: cá 
tra, cá diêu hồng, cá nước lạnh, động vật thân mềm, 
nhuyễn thể..
Aquaculture of other species: pangasius, shrimp, tilapia, 
cold fish species, mollusk,  invertebrate

13:30  16:00 Công nghệ Dinh dưỡng & Thức ăn trong Nuôi 
trồng Thủy sản
Nutrition and Feed in Aquaculture

Nuôi Tôm Tiết kiệm Năng lượng & Thích ứng Biến 
đổi Khí hậu
Energy efficiency in shrimp production & Climate 
change adaptation

09:15  12:00 Hệ thống canh tác (ao, chuồng, raceway, biofloc, RAS..)
Farming system (ponds, cages, raceway, biofloc, RAS..)

Kiểm soát Bệnh dịch & Môi trường và Vấn đề sử dụng 
Probiotic trong Nuôi trồng Thủy sản
Environment & Disease and Probiotics use

13:30  16:00 Tình hình sản xuất & cung ứng Giống nuôi Thủy sản
Seed Production and Supply for Aquaculture

Công nghệ Chế biến, Sau thu hoạch và Chất lượng 
Sản xuất
Processing, Post-harvest technology and Production 
quality

09:15  12:00 Tình hình Thương mại / Thị trường và Chuỗi Giá trị / Cung 
ứng - Truy xuất nguồn gốc & Chứng nhận
Economic / market and value/supply chains
- Traceability & Certification

DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN: "Cơ hội đầu tư trong Ngành Nuôi 
trồng Thủy sản Việt Nam"
DIALOGUE SESSION: Investment Opportunity in Vietnam's 
Aquacuture Industry

Đơn vị hỗ trợ hội thảo 
Conference Supporting Organizations

Đơn vị tài trợ hội thảo 
Conference Sponsors

Chương trình được cập nhật đến 
ngày 15 tháng 08 năm 2019. BTC có 
quyền thay đổi nội dung  để đảm 
bảo chất lượng chương trình.
Program updated as of 15 August 
2019. The organizer reserved the right 
to change the program and speakers 
in the best of interest of conference.
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www.aquaculturevn.com

 +84 28 3622 2588     +84 28 3622 2527
 thao.nguyen@ubm.com

UBM - INFORMA Markets Việt Nam
Tầng 10, Tòa nhà Hà Phan,

17-17A-19 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

The contents of this Buyer’s Guide have been compiled from information 
supplied by the exhibitors and their agents. Whilst every effort has been 
made to ensure that the contents are correct; the organisers are unable to 
accept any liability for errors that may occur.

Disclaimer:

Thông tin liên lạc
Contact

 +84 28 3622 2588     +84 28 3622 2527
 thao.nguyen@ubm.com

UBM - INFORMA Markets Vietnam
10th Floor, Ha Phan Building,

17-17A-19 Ton That Tung,
Pham Ngu Lao Ward, District 1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Thứ tư, 16 tháng 10, 2019  : 09h00  17h00
Thứ năm, 17 tháng 10, 2019 : 09h00  17h00
Thứ sáu, 18 tháng 10, 2019 : 09h00  16h00

Wed, 16 Oct 2019 : 09h00  17h00
Thurs, 17 Oct 2019 : 09h00  17h00
Fri, 18 Oct 2019 : 09h00  16h00

108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ

108A Le Loi, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, 
Can Tho City

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm 
Quốc tế Cần Thơ (EFC)

Can Tho International
Exhibition Fair Center (EFC)

Can Tho City · Vietnam

TP. Cần Thơ, Việt Nam

Địa điểm 
Venue

Thời gian mở cửa
Opening Hours

Quy định về
trang phục 
Dresscode

Vui lòng mặc trang phục lịch sự khi đến 
tham dự triển lãm. Khách tham quan với 
những trang phục sau sẽ không được phép 
vào triển lãm: dép lê, quần ngắn, áo không 
tay… Ban tổ chức có quyền từ chối các 
khách tham quan có trang phục được cho 
là không phù hợp hoặc không đăng ký đầy 
đủ thông tin theo yêu cầu. 

All visitors must be in proper attire. Admission 
will not be permitted to visitor with slippers, 
sleeveless shirts or shorts. The organizer reserved 
the right to refuse admission to visitors who are 
not appropriately dressed or not fulfill admission 
requirements.

Quy định chung 
Admission

Triển lãm được dành riêng cho khách tham 
quan chuyên ngành và MIỄN PHÍ vào cửa. 
Khách tham quan vui lòng đăng ký đầy đủ 
thông tin vào phiếu đăng ký trước khi vào 
triển lãm. Ban tổ chức sẽ cung cấp phiếu 
đăng ký tại triển lãm cho những khách phù 
hợp. Vui lòng không trao đổi thẻ ra vào cửa, 
bộ phận an ninh có quyền yêu cầu xuất trình 
giấy tờ tùy thân trong trường hợp cần thiết. 
Trẻ em tuổi dưới 16 tuổi không được phép 
vào triển lãm.

Admission is FREE OF CHARGE and restricted to 
trade professionals only. Visitors are required to 
complete registration form before admission. Ticket 
may be obtained from the registration counter at 
the show upon presentation of business card. 
Visitor badge are non-transferable due to security 
reason, you may be asked to present proof of 
identification. Minors aged 16 years and below 
will not be allowed entry into exhibition hall. 

Thông tin dành cho 
Khách tham quan 

Visitor
Info
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