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Bê Tông Việt Nam 2017 không chỉ là sự kiện quốc tế chuyên ngành Bê Tông duy nhất tại 
Việt Nam mà còn là cuộc hội hợp giao thương giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuộc 
Hạ Nguồn, Thượng Nguồn của ngành Bê Tông - Xi Măng cũng như ngành công nghiệp phụ 
trợ, cùng tập hợp tại thủ đô Hà Nội, nhằm giới thiệu những thành tựu tiên tiến trong ngành 
Bê Tông – Xi Măng.

Triển vọng ngành Xây dựng và Cơ sở Hạ tầng Việt Nam được đánh giá khả quan dưới sự tăng 
trưởng kinh tế mạnh mẽ, chính sách cải tiến hơp lý, lượng vốn FDI tăng mạnh và nhiều dự án
công trình lớn.
Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu quốc tế BMI, dự kiến ngành Xây dựng và Cơ sở Hạ tầng
Việt Nam sẽ tăng 5.5% trong năm 2016 và 6.3% trong năm 2017. Dự báo mức tăng trưởng Cơ sở 
Hạ tầng Giao thông Vận tải sẽ tăng đỉnh điểm, đạt mức 6,8% năm 2016. Uỷ ban nhân dân TPHCM 
đã trình chính phủ phê duyệt danh sách các dự án giao thông ưu tiên phát triển theo mô hình hợp 
tác công – tư (public private partnership) trong giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của bộ xây dựng, ngành Xây Dựng trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 8,8% trong tổng 
GDP, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010. Trong đó, doanh nghiệp thuộc bộ xây dựng đạt mức 
doanh thu 76.1 nghìn tỷ đồng (3,45 tỷ USD). Tỷ lệ xây dựng đô thị và nông thôn đạt 100% và tỷ lệ 
đô thị hóa đạt gần 35,7% mục tiêu đặt ra.

BASF vừa khánh thành nhà máy sản xuất phụ gia bê tông ở phía Bắc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Nhà 
máy mới sẽ giúp BASF đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, sản phẩm hóa chất xây dựng 
tại Việt Nam.      
Ông Christian Mombaur, trưởng Xây dựng Hóa chất Châu Á Thái Bình Dương, BASF cho biết: "Nhà 
máy mới sẽ giúp chúng tôi tăng cường tính linh hoạt nhằm phục vụ khách hàng với nguồn cung 
cấp kịp thời và trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam – nơi quá trình 
đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Nhà máy Bắc Giang mới sẽ giúp chúng tôi 
tiếp cận với khách hàng nhanh chóng và cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
trong lĩnh vực hóa chất xây dựng chuyên ngành, đặc biệt đối với các công trình nhà cao tầng và các 
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong gian đoạn dài. "
Tọa lạc tại khu công nghiệp Văn Trung ở tỉnh Bắc Giang, nhà máy được trang bị các đơn vị sản xuất, 
phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như các cơ sở kho bãi. Tại đây, BASF có 
thể sản xuất các loại phụ gia tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng theo dòng sản phẩm 
MasterGlenium® dưới thương hiệu Master Builders Solutions®. Hóa chất xây dựng của công ty đã 
được sử dụng trong nhiều công trình xây dựng như sân bay Nội Bài và cầu Nhật Tân.
Ông Petrus Ng, Giám đốc điều hành của BASF tại Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar 
chia sẻ: "Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á Thái Bình 
Dương đồng thời là thị trường quan trọng đối với công ty chúng tôi. Việc mở nhà máy mới tại
Bắc Giang là cột mốc quan trọng giúp BASF mở rộng sản xuất cũng như hỗ trợ sự tăng trưởng 
nhanh chóng của thị trường xây dựng Việt Nam”.

Nhận định của BMI về ngành Bê Tông Việt Nam

Ngành xây dựng Việt Nam tăng trưởng 8,8%

BASF khánh thánh nhà máy sản xuất phụ gia bê tông tại Bắc Giang, Việt Nam

THÔNG TIN SỰ KIỆN
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Facade, Bê Tông Décor, Gạch lợp bê tông, 
Bê tông ốp mặt ngoài, Bê tông dự ứng lực 
trong đường sắt, Bê tông thấm nước, Bê tông 
cốt sợi, Bê tông tự đầm, Bê tông cường độ 
cao, Bê tông polymer, Bê tông khô, Bê tông 
trộn, Bê tông trong giao thông/xây dựng, 
Bê tông đúc sẵn, Kiểm tra và quản lý chất lượng, 
Công nghệ bê tông, Công nghệ bê tông phục 
vụ cho công trình ngoài khơi, Chất làm cứng, 
Máy bơm bê tông & xe trộn bê tông, Hợp chất 
chống ăn mòn bề mặt, Máy phát điện, Giàn giáo, 
Trạm trộn bê tông.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Công ty Fireworks Việt Nam là đơn vị trực thuộc tập đoàn Fireworks Trade Media- một trong những 
tập đoàn truyền thông thương mại lớn nhất Đông Nam Á. Được thành lập vào năm 2008,
hiện tập đoàn Fireworks Trade Media đang hoạt động trong 4 lĩnh vực kinh doanh:

Chỉ trong 4 năm, chúng tôi đã có những bước chuyển nhảy vọt với các văn phòng đặt tại 12 quốc 
gia: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Úc, Philiphine, Myanmar, 
Colombia và Việt Nam. Trong đó, với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực truyền thông, Fireworks 
Exhibitions and Conferences đã tổ chức thành công các triển lãm thương mại quy mô lớn cùng 
mạng lưới công nghiệp hùng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng mối quan 
hệ, những ý tưởng kinh doanh lớn nhằm tạo sự khác biệt và mở rộng- phát triển doanh nghiệp.

Kiến trúc sư • Công ty sản xuất gạch • Nhà thầu thương mại • Nhà thầu bê tông • Quản lý

xây dựng • Kỹ sư/ kỹ sư xây dựng • Công ty tư vấn & xây dựng • Nhà thầu trang trí bê tông • 

Thiết kế • Công ty sản xuất bê tông và xây dựng • Tổ chức đào tạo • Nhà thầu xây dựng •

Cơ quan phát triển cơ sở hạ tầng và cầu đường • Nhà sản xuất đường ống và đá • Công ty

sản xuất bê tông dự ứng lực/ bê tông cốt thép đúc sẵn • Công ty sản xuất phụ gia Bê Tông • 

Chuyên gia an ninh và an toàn • Trung tâm thí nghiệm • Công ty khảo sát

Công Ty TNHH MTV Fireworks Việt Nam

Fireworks Exhibitions and Conferences (Trade Exhibitions)

Fireworks Business Information (Trade Publication)

QUIK Fairs (Industrial Roadshow & Niche Events)

JUZ Talk (Trade Conference & Forums)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.asiafireworks.com 

Khách Tham Quan

Thông Tin Khách Tham Gia Triển Lãm



Phiếu Đăng Ký

Chi Phí Tham Dự 
Gian Hàng Trống  

Gian hàng trống (tối thiểu 18m2) 
270 USD/m2

"Sự lựa chọn lý tưởng cho công ty có
nhu cầu thiết kế gian hàng đặc biệt…"

Gian hàng tiêu chuẩn 

Gian hàng tiêu chuẩn (9m2)
290 USD/m2

"Hãy để chúng tôi chuẩn bị gian hàng
cho bạn và bạn chỉ cần nhận gian hàng
đã được trang bị các thiết bị cần thiết" 

Gian hàng tiêu chuẩn

bao gồm: 

1 Ổ cắm điện 230V
Thảm trải sàn sang trọng
Vách ngăn màu trắng
2 Đèn huỳnh quang
2 Ghế ngồi tựa lưng
1 Bàn thông tin
Bảng tên công ty

Cung Triển Lãm Kiến Trúc, Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (NECC) là một phức hợp 
kinh tế - văn hóa với tổng diện tích 125,79 ha nằm trên đại lộ chính của Thăng Long, 
thuộc địa phận xã Mễ Trì, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Khu phức hợp này bao gồm Trung tâm Triển lãm Quốc tế, khu thương mại, cao ốc 
văn phòng, khu vực bất động sản, khách sạn, khu giải trí… tất cả được kết hợp trong 
không gian sống động với đầy đủ tiện nghi. Cung Triển Lãm hứa hẹn sẽ trở thành tổ 
hợp dịch vụ hiện đại, tiêu chuẩn hóa toàn cầu, hiệu quả kinh tế và giá trị kiến trúc cao 
cũng như là điểm đến du lịch hấp dẫn.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi muốn triển lãm trong khu vực: 
Gian triển lãm trống
Diện tích m2 (tối thiểu18sqm)

Gian triển lãm trọn gói
Diện tích m2 (tối thiểu 9sqm)

Quý Công ty có nhu cầu đăng ký gian hàng vui lòng gửi mẫu này đến email: viet@asiafireworks.com

Khách tham quan
Vui lòng đăng kí

VIETNAM (Organizer)

Fireworks Vietnam Co. Ltd

CHINA

Fireworks China 

MYANMAR

Fireworks Myanmar 

SINGAPORE (Head Office) 

Fireworks Trade Media Pte Ltd 

TAIWAN 

Fireworks Taiwan 

AUSTRALIA

Fireworks Australia 

INDONESIA 

PT Fireworks Indonesia 

INDIA 

Asia Fireworks Trade media Pvt Ltd 

COLOMBIA

Fireworks Media Colombia S.A.S 

THAILAND 

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd

PHILIPPINES

Fireworks Trade Exhibitions &
Conferences Philippines, Inc.

MALAYSIA

NRG Exhibitions (M) Sdn Bhd 

Tel: (+84) 8 3925 3042 

Fax: (+84) 8 3925 3041 

Email: viet@asiafireworks.com

Tel: (+86-27) 52345510 / 52345512 

Fax: (+86-27) 87186718 

Email: china@fireworks-cn.com

Tel: (+95) 1 377381 

Fax: (+95) 1 370834 

Email: myanmar@asiafireworks.com

Tel: (+65) 6280 5871 / (+65) 6280 5875 

Hotline: (+65) 8510 5268 

Email: sg@asiafireworks.com

Tel: (+886) 423132189 Ext: 103 

Fax: (+886) 423133239 

Email: taiwan@asiafireworks.com

Tel: (+61) 3 90431879 

Email: aust@asiafireworks.com

Tel: (+62-21) 2605-1028 / (+62-21) 2605-1029

Email: info@asiafireworks.com

Tel: (+91) 9156 4513 18 

Email: india@asiafireworks.com

Tel: (+57) 1 704 7067 

Email: colombia@fireworkssa.com

Tel: (+66) 2513-1418 

Fax: (+66) 2513-1419 

Email: thai@asiafireworks.com

Tel: (+632) 9020-900 Ext. 115 / (+63) 92770 40888 

Fax: (+632) 902 0949  Email: phil@asiafireworks.com

Tel: (+603) 2785 6928 

Email: info@nrg-expo.com

VĂN PHÒNG NƯỚC NGOÀI

Tên Công ty:

Địa chỉ:

Quốc Gia:

Người liên hệ:

Chức Vụ:

Điện thoại:

Fax:

Di động:

Email:


