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Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu danh mục các 

loại sản phẩm mới về Công Nghệ Lốp Xe nhằm phản ánh triển vọng 

về lốp xe chất lượng của Việt Nam 

 

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất trở thành một trong 

những khu gian hàng quốc tế trưng bày sản phẩm tại triển lãm 

 

Phiên bản sắp tới của Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt 

sản phẩm mới về Công Nghệ Lốp Xe, sẽ có sự phân loại các đơn vị 

tham gia triển lãm riêng được phân theo khu triển lãm dành cho Công 

Nghệ về Xe Máy. Sự bổ sung này đặc biệt làm nổi bật các hãng trưng 

bày triển lãm với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lốp xe, bánh xe 

và vành bánh xe trong suốt chương trình, cho phép khách mua hàng 

nhanh chóng xác định những thương hiệu trưng bày có liên quan để 

nâng cao hiệu quả  tìm nguồn cung ứng. 

 

Từ ngày 25 đến 27 tháng 4, Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2018 dự kiến sẽ thu hút được 360 đơn vị tham gia triển lãm quốc tế 

và 8,500 khách tham quan với tổng diện tích triển lãm là 9.200 m2 tại 

Trung tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC) ở Việt Nam. Thông 

qua việc phân loại Công Nghệ Lốp Xe mới, sự kiện này sẽ giới thiệu đến 

người tham gia trưng bày từ ngành công nghiệp lốp xe, phản ánh mức 

tăng trưởng cao của thị trường trong những năm gần đây trên phạm vi 

trong nước và toàn cầu.Theo như thực tế, thị trường lốp xe tại Việt Nam 

dự kiến sẽ vượt mức 3 tỷ USD vào cuối năm 20211 và sẽ tiếp tục đi theo 

hướng tích cực trong những năm tới.  

 

Một đơn vị tham gia triển lãm là PT Astra Otoparts, nhóm phụ tùng ôtô 

lớn nhất tại Indonesia. Ô ng Adreas Hartoyo Yaputra, giám sát tiếp thị 

của công ty, đang mong chờ được tham gia vào phần bổ sung mới nhất 

của triển lãm. Ông nói: "Vào năm 2017, Việt Nam là ngôi nhà của hơn 

45 triệu xe máy, lốp xe đóng góp cho một vị trí nổi bật trong khu vực. Có 

được phản ánh này tại Automechanika Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp 

chúng tôi khám phá những cơ hội mới, vì thị trường hiện đang rất hấp 

                                                
1 “Vietnam Tire Market Forecast & Opportunities, 2021”, TechSci Research. 

www.techsciresearch.com/report/vietnam-tire-market-forecast-opportunities-2021/729.html. Thông 

tin ngày  24 Tháng 1 năm  2018 

 

http://www.techsciresearch.com/report/vietnam-tire-market-forecast-opportunities-2021/729.html
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dẫn đối với chúng tôi ". 

 

"Trong suốt chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu lốp xe máy không ruột 

mới của chúng tôi với công nghệ rãnh tiên tiến, thiết kế các rãnh và lưỡi 

cho lốp xe trước và sau tùy theo chức năng. Điều này giúp cải thiện trải 

nghiệm lái xe khi vận chuyển và di chuyển trên đoạn đường dài. Chúng 

tôi hy vọng rằng bằng cách tham gia chủ đề Công Nghệ Lốp Xe, chúng 

tôi có thể khám phá những cơ hội lớn hơn tại thị trường Việt Nam”. Ô ng 

Yaputra nói thêm 

 

Công Nghệ Lốp Xe cũng sẽ tập trung vào Ying Paio Enterprise, một nhà 

sản xuất Đài Loan sản xuất vật liệu sửa chữa lốp xe cho tất cả các loại 

xe, chẳng hạn như miếng dán, chất trám kín, bộ dụng cụ sửa chữa, van, 

bộ khớp nối và động cơ tăng tốc. Bà Sue Chen, Tổng giám đốc của 

công ty nói: "Ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam và Đông Nam Á phát 

triển mạnh mẽ bởi nhu cầu về ngành lốp xe ngày càng tăng cao. Có 

được sự phản ánh này dựa trên triển lãm Automechanika Thành Phố Hồ 

Chí Minh đồng nghĩa với việc chúng tôi có được cơ hội tốt hơn nữa để 

quảng bá sản phẩm của mình đến được đúng khách hang”. 

 

Một số đơn vị tham gia triển lãm cũng sẽ mang một số sản phẩm về 

Công Nghệ Lốp Xe vào triển lãm đến từ Indonesia, Đài Loan, Mỹ và Việt 

Nam, bao gồm 31 công ty, Công ty cao su Mitra, Cao su Omexey và 

Techwell Industrial. 

 

Ở những khu vực khác trong triển lãm, mỗi một danh mục triển lãm tổng 

hợp sẽ được thiết kế để phù hợp với từng ngành công nghiệp ô tô. 

- Bộ phận & Linh kiện 

- Điện tử & Hệ thống 

- Phụ kiện & Tùy chỉnh 

- Sửa chữa & Bảo trì 

- Đại lý & Quản lý nhà xưởng 

- Sửa xe, Chăm sóc & Phục hồi 

- Hệ thống truyền động thay thế & Giải pháp kỹ thuật số 

 

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất là một trong những quốc 

gia trưng bày trong khu gian hàng quốc tế  

 

Trong khi Công Nghệ Lốp Xe  là một trong những khía cạnh mới được 

mong đợi nhất của chương trình sắp tới, một nhãn hiệu trong khu gian 

hàng quốc tế mới sẽ được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018. Gian 

hàng của Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ là một trong 

tám khu gian hàng quốc gia trưng bày trong triển lãm , cùng với  các khu 

vực hiện có của Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài 

Loan và Thái Lan. 

 

Thông báo này phù hợp với UAE hiện là thị trường ô tô lớn thứ hai trong 

Gulf Corporation Council (GCC) sau Ả-rập Xê-út. Tổng cộng, ô tô chở 

khách chiếm khoảng 80% thị trường ô tô toàn quốc, xe thương mại 

chiếm 20% còn lại2. Hơn nữa, mối quan hệ của khu vực với Việt Nam và 

Đông Nam Á vẫn tích cực, nhờ vào sự gia tăng đầu tư nước ngoài và số 

                                                
2 “United Arab Emirates Automotive Guide”, International Trade Administration.  

www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Automotive. Thông tin ngày  24 Tháng 1 năm  

2018.    
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liệu xuất nhập khẩu được cải thiện giữa hai nước3. 

 

Trong khu gian hàng quốc gia, mảng Sửa chữa và Bảo dưỡng sẽ là một 

trong những điểm nổi bật chính. Một số đon vị tham gia triển lãm sẽ 

trưng bày các loại dầu nhờn, dầu, mỡ bôi trơn và nhiều sản phẩm chăm 

sóc dành cho xe khác. 

 

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 hoặc để tải 

ảnh chất lượng cao, 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 2500 nhân viên tại 30 địa điểm, doanh thu hàng 
năm khoảng 661 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. 
* Số liệu sơ bộ năm 2017 
Để biết thêm thông tin,vui lòng 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. 
“Để biết them thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào website: www.chanchao.com.tw/en” 
 
 
 

                                                
3 Ô ng Saed Al Awadi, CEO của Dubai Exports. www.menaherald.com/en/business/events-

services/dubai-exports-brings-businesses-uae-and-vietnam-closer-explore-new-trade. Thông tin 

ngày  24 Tháng 1 năm  2018.   

http://www.festhalle.de/
http://www.menaherald.com/en/business/events-services/dubai-exports-brings-businesses-uae-and-vietnam-closer-explore-new-trade
http://www.menaherald.com/en/business/events-services/dubai-exports-brings-businesses-uae-and-vietnam-closer-explore-new-trade

