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Triển lãm Quốc tế “Thang máy, Thang cuốn - Công nghệ và Phụ kiện Việt Nam” 
The International Exhibition for Elevators, Lifts - Technologies & Accessories 

Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Sài Gòn (SECC) - NHÀ A / HALL A
799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

1 - 2 - 3 Tháng 12 Năm 2022
December 1st ~ 3rd, 2022

VINEXAD - 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84) 832028396

VNEA - 18/647 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: (+84) 2473099868 

Sự kiện Đồng Tổ chức
Exhibititions Along with
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Đến từ / From

06Quốc gia, vùng lãnh thổ
Countries, economies

93,7%

Thống kê chung từ các đơn vị tham gia
Triễn Lãm
General assessments and remarks of exhibitors

Đơn vị triển lãm đánh giá hài lòng với dịch vụ của ban tổ chức
of the exhibitors were pleased with services of Organizing Board

95% Đơn vị triển lãm hài lòng với kết quả triển lãm
of the exhibitors were satisfied with participation results

90% Đơn vị triển lãm mong muốn được tham gia kỳ triển lãm
VIETNAM ELEVATOR EXPO 2023
of the exhibitors are interested in participating in the next 
VIETNAM ELEVATOR EXPO 2023
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Highlight images

LỄ CẮT BĂNG KHAI MẠC TRIỂN
LÃM VIETNAM ELEVATOR EXPO
LẦN THỨ NHẤT 2022

VIETNAM ELEVATOR EXPO 2022
OFFICIALLY OPENS

Lễ ký kết hợp tác diễn ra giữa VNEA và
KoELSA với sự chứng kiến của các đại diện
cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giáo dục
và các doanh nghiệp

Cooperation signing ceremony between
Vietnam Elevator Association (VNEA) and
Korea Elevator Safety Authority (KoELSA)

Hội thảo “Định hướng phát triển ngành thang máy Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”
Đây là cơ hội để ngành thang máy Việt Nam cùng nhìn lại, tiếp nhận các quan điểm, ý kiến từ các đơn vị, từ đó có
những giải pháp về tiêu chuẩn hoá lao động, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực ngành thang máy, xây dựng quy
chuẩn - tiêu chuẩn ngành, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao,… 

Development Orientation of Vietnam's Elevator Industry in the Context of Globalization
What is the current situation and direction for the elevator industry?
The objective is to assess the current situation of Vietnam’s elevator industry, especially in terms of ethics and quality
of industry human resources. From there, discuss solutions for cooperation and transfer to standardize and develop
international human resources for the elevator and escalator industry.
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Highlight images

Hội thảo “Công nghệ đỗ xe
thông minh và ứng dụng tại
Việt Nam”

Seminar “Smart Parking
technologies & Their
application in Vietnam”

BÁO CHÍ PHỎNG VẤN 
INTERVIEW

Nhận định của Ông Hoàng Bá
Khanh - Giám đốc CTY CP tư
vấn XD Sangen việc áp dụng
những Công nghệ tiên tiến là
xu hướng trong ngành đỗ xe
trong tương lai gần

Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Nguyễn Chí Trường: Cần
đề xuất bổ sung nghề thang máy thuộc danh mục công
việc yêu cầu cần phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc
gia.

Director of the Department of Vocational Skills Nguyen Chi
Truong: It is necessary to propose the addition of the
elevator profession to the list of jobs requiring a national
vocational skill certificate.

- Tình trạng đỗ xe hiện nay tại Việt Nam
- Những công nghệ đỗ xe thông minh giúp tăng diện tích đỗ xe và tăng trải nghiệm người dùng đỗ xe
- Ứng dụng của những công nghệ này tại thị trường Việt Nam

- Current parking situation in Vietnam
- Smart parking technologies help to increase parking area and enhance the parking 

experience
- Application of these technologies in Vietnam market

Comments of Mr. Hoang Ba Khanh - Director of  Sangen Contructure Company, the application
of advanced technologies is a trend in the parking industry in the future.
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In Ho Chi Minh City

SAI GON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC)
799 Nguyen Van Linh St., Tan Phu W., 7 Dist., HCMC, Vietnam


