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MD CONSUMER ELECTRIC APPLIANCE VI T NAM - 
CHINA PAVILION (Booth: A349, A350, A363, A364)  
Tr ng bày các nhóm s n ph m tiêu bi u c a th ng hi u Thang 
máy ang kinh doanh t i Vi t Nam. 
Displaying typical product groups of Elevator brand doing 
business in Vietnam

TIANJIN GOLDSUN WIRE ROPE LTD - CHINA A353

S n xu t thang máy / dây thép và dây ai polyurethane nhi t 
d o (TPU). 
Manufacture elevator/lift steel wire rope and thermoplastic 
polyurethane(TPU) belt.

MONTEFERRO PACIFIC LIMITED - Italia (Booth: A357, A358)
 
Ray d n h ng thang máy. 
Elevator guide rails

SMART STORE - KOREA (Booth: A365) 

Cung c p gi i pháp nút b m không ti p xúc (không ch m) cho 
thang máy. 
Provides a non-contact (touchless) button solution for elevators.

BTR SOOSUNG - KOREA (Booth: A348) 

Cung c p chuyên v  máy kéo thang máy. 
Manufacturer specializing in elevator traction machines.
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Thang máy Linvol là giải pháp nâng cao sự an toàn, giá phải
chăng & tiết kiệm năng lương, kết cấu thang máy luôn đổi mới.
Linvol Elevator is a safe, affordable and energy efficient solution,
the elevator structure design is always innovative.

Goldsun, được thành lập vào năm 1939, là nhà máy sản xuất
dây kim loại đầu tiên và là nơi ra đời của dây cáp đầu tiên ở
Trung Quốc.
Goldsun, established in 1939, is the first metal rope factory and
the birthplace of the first wire rope in China.

Cung cấp nhiều loại ray dẫn hướng gia công và kéo nguội cho
ứng dụng tốc độ cao. Đầy đủ các bộ phận, phụ kiện cho hệ
thống vận thăng tích hợp.
Offers the widest range of cold drawn and machined guide rails
for high speed application and a complete line of components
and accessories to form the integrated hoistway systems. 

V

KOREA ELEVATOR SAFTY AGENCY
(KOELSA) - KOREA (Booth: A345 - A346 - A347 - A366 - A367 - A368)

KoELSA là cơ quan an toàn thang máy duy nhất tại Hàn Quốc được
thành lập để đảm bảo an toàn thang máy và chịu trách nhiệm về sự an
toàn của mọi người 
KoELSA is the only elevator safety agency in Korea that was launched
to secure elevator safety and take responsibility for the safety of people

AJ AUTOMATED PARKING SYSTEMS - KOREA PAVILION
(KOELSA) Booth: A345  

Nhà máy s n xu t t t c  các s n ph m cho h  th ng  xe t i 
Hàn Qu c. 
Has a factory to manufacture all the products for parking system 
in Korea.
GEOCHANG ELEVATOR VALLEY - KOREA PAVILION
(KOELSA) Booth: A346-A347  

ây là m t d  án nh m góp ph n phát tri n kinh t  qu c gia và 
ph c h i kinh t  khu v c. 
It is a project to contribute to national economic development 
and regional economic revitalization.

MARKETON INC. - KOREA PAVILION (KOELSA) Booth: A366 
 
Nút thang máy ba chi u d a trên công ngh  di chu t ba chi u. 
Hologram Elevator buttons based on 3D holographic hovering 
technology.
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HAISUNG TPC CO.,LTD - KOREA PAVILION (KOELSA) A367

Với công nghệ tiên tiến và quản lý sản xuất liên quan đến
Thang máy, Thang cuốn, Bộ giảm tốc di chuyển hoặc Máy kéo.
Its up-to-date technology & manufacture manage in relative
with Elevator, Escalator, Moving Walk reducer or traction
Machine
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11.
JOUNGIL INDUSTRIAL CO.,LTD - KOREA PAVILION
(KOELSA) A368

Nhà sản xuất linh kiện thang máy chuyên dụng cho các thành
phần thang máy thiết yếu.
Specialized elevator component manufacturer for essential
elevator components.

12.
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V - Nether Land,
Booth: A360

Đi đầu trong thiết kế và sản xuất các giải pháp an toàn.
Leader in the design and manufacture of safety solutions.

13.
DINACELL ELECTROSNICA  - Spain, Booth: A355, A356

Chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị đo tải trọng cho thang
máy.
Specialized in designing and manufacturing load weighing
devices for elevators.

14.
HITTA JSC.  - Vietnam, Booth: A361

Chuyên cung cấp SP, tư vấn GP và d.vụ hỗ trợ trước-trong-sau
bán hàng trong: SX Thang Máy, SX Ô TÔ, Gia Công Kim Loại...
Specializing in providing products, consulting solutions and
supporting services before-in-after-sales in: Elevator
manufacturing, automobile manufacturing, Metal processing...

15.
GAMALIFT.  - Vietnam, Booth: A343, A344, A369, A370

Trưng bày về dịch vụ liên quan đến ngành thang máy như: 
tư vấn, lắp đặt, bảo trì, bảo hành, bảo dưỡng.
Exhibit related to the elevator industry such as: consulting,
installation, maintenance, warranty, maintenance.

16.
MEKAMIC CONSTRUCTION  - Vietnam, Booth: A342

Pulley các loại (D180, D200, D240, D320, D400); Linh kiện cơ
khí cho thang máy; Chi tiết gia công cơ khí.
Elevator Pulley (D180, D200, D240, D320, D400); Elevator
parts Mechanical components

17.
THIÊN NAM ELEVATOR JSC - Vietnam, Booth: A351, A352

Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, bảo trì thang máy, thang cuốn,
các thiết bị nâng hạ, băng tải và các vật tư và phụ tùng các loại
To manufacture, trading, repair and maintain elevators,
dropping & lifting equipments, belt conveyors and equipments,
materials and spare.

18.
BACHKHOALIFT - BKE - Vietnam, Booth: A319, A320

Chuyên sản xuất, kinh doanh, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các
hệ thống thang máy chất lượng cao với chi phí tốt nhất.
Specializes in manufacturing, trading, installing, maintaining
and repairing high quality elevator systems at the best cost.

19.
TOTAL PARKING JSC - Vietnam, Booth: A326
Cung cấp & lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động nhập khẩu nguyên
chiếc từ Hàn Quốc với tiêu chí an toàn và chất lượng luôn đặt
lên hàng đầu.
Business field of supplying & installing automatic parking
systems imported completely from Korea with safety and quality
criteria always first.

20.
NINGBO WINSTAR ELEVATOR - Vietnam, Booth: A359

Chuyên bán thiết bị thang máy và các dự án thang nguyên chiếc
tải khách, thang biệt thự lồng kính, thang tròn, thang gia đình...
Specializing in elevator equipment & projects of passenger
elevators, glass villa ladders, round ladders, family ladders...
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21.
SONG HONG ALUMINUM SHALUMI GROUP -
Vietnam, Booth: A362
Các SP chủ lực như hệ Cửa đi, cửa sổ, vách mặt dựng, hệ thủy
lực, lan can, khung thang máy... Các SP công nghiệp Đóng tàu,
Ô tô, giàn không gian, tản nhiệt
Exhibit related to the elevator industry such as: consulting,
installation, maintenance, warranty, maintenance.

22.
VIETNAM ELEVATOR ASSOCIATION - Vietnam, A370

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt
Nam hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn
Is a socio-professional organization of Vietnamese citizens and
organizations operating in the field of elevators and escalators

23.
ELEVATOR MAGAZINE - Vietnam, A343

Kênh thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về thang máy, thang
cuốn; giới thiệu, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, thị
trường thang máy, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong và
ngoài nước.
This is an in-depth, specialized information channel about
elevators and escalators, which introduces, disseminates
knowledge, experience in the production of elevator and its
market, transfers advanced technology domestically and
internationally. 


