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Cơ hội bứt phá

tại thị trường Việt Nam



Qua 17 năm tổ chức, Vietnam AutoExpo đã trở thành sự kiện 
mang tầm quốc tế, có vai trò định hướng cho thị trường ô tô, xe 
máy và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Rất nhiều thương hiệu 
trong nước và quốc tế đã coi Vietnam AutoExpo (VAE) là sự lựa 
chọn tối ưu khi họ muốn đặt chân vào thị trường Việt Nam. 

VAE thể hiện một bức tranh tổng thể phản ánh chân thực nhất 
về tình hình và xu hướng của thị trường Việt Nam, qua đó mang 
lại rất nhiều thông tin giá trị và bổ ích cho tất cả những người 
tham gia dù là nhà trưng bày hay khách tham quan, mua hàng. 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tăng cường các chính 
sách ưu đãi, đẩy mạnh tỷ lệ nội địa hoá và tăng trưởng của 
ngành ô tô, xe máy trong nước. VAE đã liên tục đổi mới nhằm 
cung cấp nhiều và hiệu quả hơn các hoạt động, tiện ích, dịch vụ 
đi kèm, đạt được nhiều kết quả tích cực, phản ánh qua sự hài lòng 
ngày càng tăng của các nhà trưng bày, khách tham quan và làm 
việc tại sự kiện.

Xe thương mại và xe chuyên dụng như: xe tải, xe bus, xe bưu chính, 
viễn thông, y tế, ngân hàng, xe chữa cháy, vệ sinh và các loại xe 
công trình phục vụ xây dựng, khai khoáng và nông nghiệp...
Xe ô tô con, xe ô tô du lịch, mô tô, xe máy, xe điện, xe đạp, xe đạp 
điện... và các loại phương tiện giao thông khác.

Dịch vụ garage, sửa chữa; Dịch vụ cứu hộ ô tô, xe máy khi gặp sự cố.
Dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng; Tư vấn tài chính hỗ trợ sản xuất, kinh 
doanh và tiêu dùng liên quan đến ô tô, xe máy.
Hệ thống và phần mềm thiết kế, điều khiển, quản lý liên quan đến ô 
tô, xe máy và vận tải.
Dự án nghiên cứu, phát triển công nghệ ứng dụng; Đào tạo, dạy 
nghề, hướng nghiệp liên quan đến ô tô, xe máy và vận tải.

Máy móc, công nghệ, sản phẩm phục vụ chế tạo, sản xuất, lắp ráp 
ô tô, xe máy và các loại phương tiện giao thông, máy xây dựng và 
máy công trình.
Hệ thống điện, điện tử và các giải pháp kết nối trên ô tô, xe máy; 
Lốp xe, ruột xe, vành xe, phụ kiện, hệ thống quản lý các công nghệ 
liên quan; Phụ kiện, các loại thiết bị tùy chỉnh, tùy biến nội ngoại 
thất và đồ chơi.
Hệ thống và thiết bị bảo trì, bảo dưỡng, chuẩn đoán và sửa chữa ô 
tô, xe máy; Hệ thống sơn, vật liệu thay đổi màu xe và hóa chất, 
công nghệ bảo vệ thân vỏ ô tô, xe máy; Các loại nhiên liệu và phụ 
gia, hệ thống quản lý và cung cấp nhiên liệu.
Hệ thống làm sạch, tẩy rửa, chăm sóc, tân trang ô tô, xe máy; Các hệ 
thống và giải pháp mới dành cho nhà máy, xưởng sửa chữa, gara; 
Hệ thống an ninh, thiết bị và các giải pháp cứu hộ.

“Vietnam AutoExpo đã khẳng định là chương trình triển lãm chuyên 
ngành ô tô, xe máy có quy mô, uy tín và chất lượng hàng đầu. Đây là 
cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, kinh doanh ô tô, xe 
máy, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực liên quan tiếp cận khách 
hàng tiềm năng, quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần thúc đẩy 
ngành công nghiệp ô tô, xe máy Việt Nam phát triển.”

Ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương

“Công ty ôtô Đông Phong hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa hình ảnh và 
giá trị thương hiệu Đông Phong thông qua triển lãm Vietnam Autoex-
po, góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng tại Việt Nam. Chúng tôi 
cũng sẽ tăng cường hợp tác, tuân thủ nguyên tắc dịch vụ "Khách 
hàng là trên hết", hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng nhau thúc đẩy 
ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển tốt hơn và nhanh hơn!”

Ông Lý Tường Bình – Phó Tổng Giám đốc
Công ty Ô tô Đông Phong

CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN: 

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ:

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG:
“

”
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LĨNH VỰC TRƯNG BÀY



 Nắm bắt xu hướng của thị trường ô tô, xe máy
 và CNHT tại Việt Nam và thế giới.
VAE 2021 là nơi quy tụ đông đảo các doanh nghiệp ngành 
công nghiệp ô tô, xe máy và CNHT. Không chỉ trưng bày, 
tìm kiếm đối tác cho hàng nghìn chủng loại sản phẩm tốt 
nhất của họ mà còn giới thiệu các sản phẩm và dự án mới 
triển khai. Đặc biệt, VAE 2021 là triển lãm duy nhất dành 
cho ô tô thương mại, chuyên dụng và xe máy tại Việt Nam. 
 Nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho
 hoạt động đầu tư phát triển. 
Bạn đang kinh doanh ô tô thương mại hoặc xe chuyên 
dụng, bạn là nhà cung cấp thiết bị, máy móc, công nghệ 
sản xuất ? Hãy tham dự VAE 2021, các hoạt động và sự kiện 
tại VAE 2021 sẽ giúp bạn cập nhật thông tin, nhu cầu thị 
trường, các chính sách ưu đãi đầu tư… kết nối cùng các 
nhà cung cấp, phân phối tại Việt Nam để mở rộng kinh 
doanh hiệu quả.
 Cơ hội bán hàng và gặp gỡ đối tác
 kinh doanh tiềm năng. 
VAE 2021 là cầu nối doanh nghiệp và khách hàng ngành 
công nghiệp ô tô, xe máy và CNHT trong nước và quốc tế 
gặp gỡ, giao lưu. Với gần 50.000 khách tham quan, VAE 
2021 sẽ giúp tăng doanh số bán hàng, đồng thời nắm bắt 
nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đưa ra định hướng 
chiến lược kinh doanh lâu dài.

GIỚI THIỆU VÀ BIỂU DIỄN SẢN PHẨM – Là hoạt động hữu ích giúp 
doanh nghiệp nhân đôi cơ hội tiếp cận khách hàng và thu hút sự chú 
ý của truyền thông, phủ sóng thị trường.

LÁI THỬ XE NGAY TRONG KHÔNG GIAN TRIỂN LÃM
Trải nghiệm độc đáo, hiệu quả vượt trội chỉ có duy nhất tại VNE. 
Cơ hội để doanh nghiệp mang tới cho khách hàng những trải 
nghiệm thực tế thuyết phục nhất về công nghệ và tính năng vận 
hành của các sản phẩm mới.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG - Cơ hội hấp dẫn cho 
người bán và người mua trao đổi thông tin trực tiếp, tìm hiểu thực tế 
sản phẩm, khám phá tiềm năng thâm nhập và phát triển thị trường.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO – Cập nhật thay đổi mới nhất về chính 
sách từ đại diện Chính phủ, giới thiệu sản phẩm, kiến thức và kinh 
nghiệm hữu ích, lắng nghe những bài học từ thực tế.

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ - Tham quan các công ty, nhà 
máy, khu vực buôn bán sản phẩm liên quan tại Việt Nam. Giúp các 
nhà trưng bày đánh giá cơ hội, thách thức và chủ động đưa ra các 
giải pháp đầu tư, kinh doanh.

HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN,
CHỈ CÓ TẠI
VIETNAM AUTOEXPO 2021

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ MẠNH MẼ

CƠ HỘI VÀNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Cơ quan báo chí, truyền hình
bảo trợ thông tin cho chương trình.

6 Thông cáo báo chí gửi tới tất cả
các cơ quan báo chí và
phương tiện truyền thông.

Tin bài giới thiệu trước triển lãm.

22

200

350 Tin bài của 150 báo và tạp chí
chuyên ngành ô tô, xe máy tham
dự các hoạt động tại triển lãm.

90.000 Thư mời trực tiếp gửi tới khách
mua hàng và các doanh nghiệp,
đối tác tiềm năng.

220.000 SMS gửi tới khách tham quan TL.

300.000 Email marketing gửi tới doanh nghiệp,
đối tác và khách tham quan triển lãm.

350 Băng rôn tại các tuyến phố chính của
Hà Nội và các khu vực trọng điểm.

500 LCD quảng bá tại các tòa nhà, khu
thương mại và trung tâm mua sắm.

Liên tục quảng cáo trên các mạng xã hội
từ tháng 6/2020 - hết tháng 5/2021

Tin tức được cập nhật thường xuyên trên
website và FB fanpage chính thức của TL

WWW.VIETNAM-AUTOEXPO.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VIETNAMAUTOEXPO

VÌ SAO NÊN THAM DỰ
VIETNAM AUTOEXPO 2021



BÁO CÁO TRIỂN LÃM
VIETNAM AUTOEXPO 2019

10.000 M2 TRƯNG BÀY, 450 GIAN HÀNG

38.191 KHÁCH THAM QUAN

10 THƯƠNG HIỆU Ô TÔ, XE MÁY, XE CHUYÊN DỤNG

181 THƯƠNG HIỆU PHỤ TRỢ

389 

35 HỢP ĐỒNG ĐƯỢC KÝ KẾT TRỰC TIẾP TẠI TRIỂN LÃM

7.500+ KHÁCH MUA HÀNG TRONG NƯỚC

1.000+ KHÁCH MUA HÀNG QUỐC TẾ

đánh giá tốt về công tác
tổ chức của triển lãm

hài lòng về chất lượng
khách tham quan

đánh giá cao hiệu quả
của Triển lãm

sẽ tiếp tục tham gia kỳ
VAE tiếp theo

95% 92%

89% 87%

Đánh giá của Nhà trưng bày

MỤC ĐÍCH THAM QUAN

*Một người có thể chọn nhiều đáp án về mục đích tham quan

32%
41%

64%

26%
8%

Mua xe /
mua sản phẩm

Tìm kiếm
đối tác,

cơ hội hợp tác
kinh doanh

Tìm hiểu
thông tin, 
thăm dò

thị trường;

Tham dự
hoạt động TL:

hội thảo,
lái thử xe… Khác

Người tiêu dùng

Đại lý, nhà phân phối

Nhà bán lẻ

Kỹ sư, kỹ thuật viên,
sinh viên chuyên ngành

Khác

Khách
tham quan

39%

28%

22%

7% 4%

CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU ĐÃ THAM DỰ TRIỂN LÃM

Với tinh thần chia sẻ hỗ trợ doanh 
nghiệp cùng vượt qua những khó 
khăn do đại dịch Covid-19,  đón cơ hội 
phục hồi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Vietnam AutoExpo 2021 
dành những ưu đãi chưa từng có 
cho các nhà trưng bày tham dự.
Vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để 
nhận được những ưu đãi trực tiếp.

ƯU ĐÃI DÀNH CHO NHÀ TRƯNG BÀY

BOOTH

2
Đăng ký từ 2 gian hàng

Đăng ký sớm và đặt cọc
trước ngày 15/01/2021

2
Tham gia từ 2 kỳ liên
tiếp trở lên

112-A3 Đầm Trấu, Bạch Đằng,
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84-24. 39844.104/05
Đại diện BTC: Mr. Nguyễn Huy Cường
Mobile: +84.986 34 36 38
Email: cuong@cisvn.com
Website: www.cisvietnam.com.vn

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO &
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CIS VIỆT NAM

Thủ tục visa, xuất nhập cảnh,
tạm nhập tái xuất hàng hóa

Dịch vụ đưa đón theo đoàn,
khách sạn, cung cấp nhân sự

LIÊN KẾT:

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ
ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

www.vietnam-autoexpo.com vietnamautoexpo

DỊCH VỤ:

CUỘC GẶP TRỰC TIẾP GIỮA NHÀ TRƯNG BÀY
VÀ KHÁCH MUA HÀNG


