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Sự phát triển thương mại mạnh mẽ giữa Việt Nam và Đức được thể 

hiện tại Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 

 

Đức là quốc gia hàng đầu về nhập khẩu ô tô Việt Nam, và nhờ sự hỗ trợ 

của Bộ Kinh tế và Công nghệ , một khu gian hàng quốc gia dành riêng 

cho nước Đức sẽ ra mắt tại phiên bản sắp tới của Automechanika 

Thành phố Hồ Chí Minh. Như một triển lãm thương mại khu vực hàng 

đầu tại Việt Nam về ngành công nghiệp dịch vụ ô tô sẽ diễn ra từ ngày 

25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, qui tụ hơn 8.500 khách mua hàng 

thương mại hội tụ với khoảng 360 đơn vị tham gia triển lãm trên toàn thế 

giới và các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ chốt từ mọi góc độ của 

ngành dịch vụ ô tô. 

 

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, Đức hiện là thị trường 

nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai 

của châu Â u (sau Hà Lan). Với tổng kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước 

gần đây đạt 4,6 tỷ USD, các ngành công nghiệp lớn nhất trong số này là  

liên quan đến máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế. Quan trọng nhất, 

Đức là một trong những thị trường chính cung cấp toàn bộ xe ô tô và 

linh kiện cho khu vực. Chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm 2017, tổng 

lượng ô tô đã hoàn thành và các chi tiết liên quan lên tới 126,5 triệu 

USD. 1 

 

Ngoài ra, năm 2016 Ủy ban châu Âu đã công bố chi tiết về hiệp định 

thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối 

năm 2017. Theo Hiệp định này, ô tô, xe máy và các bộ phận liên quan 

xuất khẩu từ EU sẽ không đánh thuế, với hy vọng Việt Nam trở thành 

điểm nóng mới cho khu vực sản xuất ô tô ở châu Á . 2 

 

Để thắt chặt được mối quan hệ với Đức, khi gian hàng quốc gia tại 

Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có nhiều công ty 

Đức và các nhà sản xuất nổi tiếng đang tìm cách tận dụng cơ hội này. 

                                                
1  “Germany is the largest import market of Vietnam in Europe”, August 2017, Customs News. 
http://bit.ly/2xRv0uY. Retreived 25 September 2017   
2  “Vietnam Free Trade Agreement”, January 2017, Dr. Oliver Massmann. http://bit.ly/2yI2xEX. 
Retreived 25 September 2017   
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Tham gia khu gian hàng của Đức sẽ có nhiều đơn vị tham gia triển lãm 

quốc tế khác, hơn 360 công ty sẽ trưng bày với diện tích không gian dự 

kiến là 9.200 mét vuông. Họ đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, 

Indonesia, Ý , Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, UAE, 

Anh, Mỹ, Việt Nam và nhiều hơn nữa. 

 

Phiên bản thứ hai của Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh tập trung 

vào 8 nhóm sản phẩm chính: Bộ phận & Linh kiện, Điện tử và Hệ thống, 

Phụ tùng và Tùy chỉnh, Sửa chữa & Bảo dưỡng, Quản lý Nhà Xưởng, 

Rửa xe, Chăm sóc và Phục hồi, Giải pháp thay thế ổ đĩa và kỹ thuật số 

REIFEN và một nhóm sản phẩm mới cho năm 2018 dành riêng cho lốp 

xe. Triển lãm sắp tới cũng mở rộng danh mục sản phẩm trưng bày để 

phản ánh tốt hơn thị trường địa phương, với nhãn hiệu "Tire 

Competence" và "Motorcycle Competence" cho phép khách thăm dò các 

nhu cầu độc đáo của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam bằng cách chú ý 

đến các nhà đơn vị tham gia triển lãm về sản phẩm lốp xe và xe máy 

thâm niên. 

 

Đăng kí tham gia khu gian hàng Đức tại trang web: 

https://automechanika.messefrankfurt.com/global/en/aussteller/Deutsche

-Gemeinschaftsstaende.html . 

 

Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 17 triển lãm của 

Automechanika được tổ chức tại Châu Phi, Châu Á , Châu Â u và Bắc, 

Trung và Nam Mỹ. Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy 

cập www.automechanika-hcmc.com hoặc liên hệ với Messe Frankfurt 

New Era Business Media Ltd, +852 2802 7728 / 

autoasia@hongkong.messefrankfurt.com 

 

-  Kết thúc - 

 
Thông tin về Messe Frankfurt 
 
Messe Frankfurt là Ban tổ chức triển lãm thương mại, hội nghị và sự kiện lớn nhất trên thế 
giới với nhà triển lãm riêng mình. Với hơn 2300 nhân viên tại 30 địa điểm, doanh thu hàng 
năm khoảng 647 triệu Euro. Nhờ mối quan hệ sâu rộng với khu vực và mạng lưới bán hàng 
quốc tế. Tập đoàn đã chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả. Một loạt các dịch vụ - tại chỗ 
và trực tuyến – đảm bảo chất lượng và linh hoạt để đảm bảo kế hoạch, tổ chức và điều hành 
các sự kiện của khách hàng quốc tế. Các dịch vụ bao gồm cho thuê mặt bằng triển lãm, xây 
dựng thương mại và tiếp thị, nhân sự và dịch vụ ăn uống. Có trụ sở ở Frankfurt là thành phố 
Frankfurt, công ty được quốc hữu hóa (60%) và the State of Hesse nắm 40% cổ phần. 
Thêm thông tin,vui long truy cập vào website: 
www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de 
 
Thông tin về Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao  và  Yorkers Exhibition Service Vietnam 
 
Chan Chao là nhà tổ chức triển lãm quốc tế hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan và đã đạt được 
những thành tựu xuất sắc trong việc tổ chức các hội chợ triển lãm về các ngành công nghệ 
cao, máy móc cũng như các triển lãm tiêu dùng. Trong hơn ba thập kỷ, Chan Chao đã mở 
rộng các triển lãm hàng đầu vào Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam 
bằng tính chuyên nghiệp. Yorkers là văn phòng chi nhánh của Chan Chao tại Việt Nam. 


