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Vietnam ETE & Enertec Expo tự hào khẳng định vị thế là triển lãm hàng đầu dành cho doanh nghiệp 
công nghiệp thiết bị điện và năng lượng tại Việt Nam suốt hơn 10 năm qua.
Là sự kiện quốc tế thường niên kết nối trực tiếp các doanh nghiệp, thu hút được đa số các thương hiệu lớn 
nhỏ trong và ngoài nước, tạo ra cầu nối giao thương góp phần xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa giúp 
ngành công nghiệp điện - năng lượng Việt Nam ngày càng phát triển.
Vietnam ETE & Enertec Expo luôn là lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp để giới thiệu - cập nhật sản 
phẩm công nghệ mới, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu một cách trực tiếp, cung cấp thông tin hữu  ích, 
trực quan, từ đó thúc đẩy giao thương hiệu quả hơn giữa các doanh nghiệp tham gia triển lãm.
Đồng hành với những chính sách của Chính phủ, Vietnam ETE & Enertec Expo liên tục cập nhật thông 
tin, xu hướng, tìm kiếm nguồn khách hàng, tổ chức các hoạt động quảng bá – hội thảo – giao thương theo 
định hướng của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu của nền 
kinh tế. Chương trình đã trở thành hoạt động xúc tiến thương mại uy tín, kênh giao thương hữu ích dành 
cho các doanh nghiệp tham gia, làm việc tại triển lãm.

Phát biểu của ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tại Lễ 
Khai mạc Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2019

“… Triển lãm đã hội tụ đầy đủ những thương hiệu lớn của Việt Nam và các khu trưng bày Quốc tế đến từ 
nhiều nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến. Đặc biệt năm nay có rất nhiều sản phẩm tiết kiệm 
năng lượng, khai thác và sử dụng nguồn năng lượng xanh. Chương trình sẽ mang đến những cơ hội thiết 
thực cho các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất 
kinh doanh, qua đó góp phần tích cực cho sự phát triển ngành điện và năng lượng Việt Nam, thực hiện 
thành công chiến lược năng lượng Quốc gia và bảo vệ môi trường.”

Phát biểu của Ông Chang, Sechang - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà Sản xuất Điện Hàn Quốc tại Lễ 
Khai mạc Triển lãm Vietnam ETE & Enertec Expo 2019

“… Sự kiện không chỉ là Triển lãm đơn thuần mà còn giới thiệu ngành Công nghiệp điện, Truyền tải và 
Phân phối điện cũng như Năng lượng tái tạo của Hàn Quốc giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai 
nước. Hơn 150 Doanh nghiệp nổi bật của Hàn Quốc, Viện nghiên cứu công nghệ điện tử Hàn Quốc (KERI), 
v.v... Ngoài ra, tôi mong rằng sẽ tìm thấy kế hoạch hợp tác và kết quả thực tiễn thông qua các hội thảo kỹ 
thuật và giao lưu tư vấn trong Triển lãm.”

GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM
10.000+ m2

Diện tích trưng bày

300+
Thương hiệu hàng đầu

10 nhóm
Pavilions

520+
Gian hàng

16 Quốc gia và
vùng lãnh thổ

15.000+ Khách
tham quan thương mại



VIỆT NAM LÀ ĐIỂM NÓNG ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN: Với sự gia 
tăng nhu cầu về điện và các nguồn năng lượng khác nhau, Việt 
Nam là mảnh đất màu mỡ để đầu tư các dự án điện.

CƠ HỘI QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU: Hàng loạt các cơ hội tham 
gia và kết nối, tiếp cận, tham quan và quảng bá thương hiệu, 
sản phẩm với khách tham quan quốc tế và khu vực.

TẠO DỰNG CÁC NGUỒN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG MỚI: Kết 
nối với khách tham quan thương mại từ nhiều ngành triển 
vọng trong nền công nghiệp điện và năng lượng tại Việt Nam.

GẶP GỠ NHÀ MUA HÀNG CHẤT LƯỢNG: Nhiều cơ hội kinh 
doanh giá trị được sắp xếp từ các cuộc gặp mặt trực tiếp với 
khách hàng mục tiêu.

NHIỀU CƠ HỘI TÀI TRỢ VÀ QUẢNG CÁO: Cơ hội quảng cáo 
rộng mở giúp doanh nghiệp gia tăng độ nhận diện thương 
hiệu và những lợi ích trực tiếp khác.

CƠ HỘI CẬP NHẬT NHỮNG XU HƯỚNG MỚI NHẤT: Về năng 
lượng xanh, sạch và an toàn, nhu cầu cấp thiết của thị trường 
hiện nay.

HỘI THAO KỸ THUẬT: Trình diễn, giới thiệu trực tiếp nhiều 
công nghệ, sản phẩm thiết bị điện và năng lượng mới nhất của 
các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Năng lượng tái tạo & Năng lượng xanh:
Năng lượng mặt trời (NLMT), gió, sinh khối, sinh học; Tấm Pin mặt 
trời; Đèn NLMT; Biến tần NLMT; Động cơ Tua-bin chạy Gas, Hơi, Khí, 
Gió; Máy nước nóng NLMT; Hệ thống phát điện bằng biogas, biogas 
sinh học; Xử lý nước thải; Các sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện 
môi trường, dễ tái sử dụng.

Dịch vụ  & Giải pháp Điện, Năng lượng:
Kiểm toán năng lượng; Dịch vụ kiểm tra và thí nghiệm điện; Thầu thi 
công điện M&E; Dịch vụ Tổng thầu EPC; Giải pháp ESCO, thuê mái 
nhà xưởng, cho vay tài chính lắp điện mặt trời; Giải pháp hệ thống 
hybrid; Bơm nước; Hòa lưới NLMT; Tư vấn, khảo sát xây dựng điện; Tư 
vấn lắp đặt điện mặt trời. 

VÌ SAO NÊN THAM DỰ
VIETNAM ETE &
ENERTEC EXPO 2021

LĨNH VỰC TRƯNG BÀY

Thiết bị & Hệ thống phát điện: 
Thiết bị phát điện; Máy phát điện; Trạm điện; Biến tần; Thủy năng; 
Buồng đốt; Máy nén; Bộ lưu điện UPS; Pin; Ắc quy; Thiết bị Điện cao thế, 
trung thế, hạ thế; Thiết bị cơ điện trọn gói trong nhà máy thủy điện.

Thiết bị & hệ thống truyền tải điện:
Trang thiết bị cho hệ thống truyền tải điện; Trạm biến thế; Dây dẫn & 
cáp điện; Vật liệu dẫn nối, cách điện, dẫn điện, cách nhiệt; Công 
nghệ và giải pháp điều phối điện, tự động hóa; Hệ thống điều hoà 
không khí và thông gió…

Công nghệ & Thiết Bị Điện Thông Minh:
Cầu chì; Cầu dao tự động; Công tắc cảm ứng; Cảm biến; Cảm biến 
thông minh; Phích cắm và ổ điện.

Công nghệ & Thiết Bị Chiếu Sáng:
Đèn Led, Đèn trang trí; Thiết bị chiếu sáng đô thị; Thiết bị chiếu sáng 
công nghiệp; Đèn chiếu sáng chuyên dùng; Đèn nông nghiệp công 
nghệ cao.

Công nghệ Điều khiển và tự động hóa Tòa nhà:
Thiết bị kiểm soát truy cập; Bộ khởi động mềm và bộ điều khiển tốc 
độ động cơ; Thiết bị cảm biến và bộ điều khiển phòng; Thiết bị bảo 
vệ nguồn điện & chống cháy nổ; Giải pháp an ninh & PCCC.

Thiết bị Tự động hóa và Điều khiển Công nghiệp:
Giải pháp tự động hóa nhà máy; Giải pháp quản lý kho; Robot tự động; 
Bộ điều khiển chuyển động; Ứng dụng IoT giám sát & điều khiển máy 
móc, thiết bị; Công-tắc-tơ (khởi động từ) và Rơ-le bảo vệ; Thiết bị ghi 
nhận sự cố trong nhà máy điện, lưới điện; Thiết bị đo lường.

Thiết bị điện dân dụng:
Quạt điện các loại; Máy điều hòa nhiệt độ; Máy bơm nước; Lò sưởi; 
Dụng cụ nhà bếp; Thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa điện dân dụng; Vật liệu 
ngành điện và dụng cụ bảo hộ lao động; Phụ tùng linh kiện điện…

ENERTEC EXPO 2021

VIETNAM ETE 2021?



KHÁCH THAM QUAN MỤC TIÊU CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG MẠNH MẼ
Chủ đầu tư / Ban quản lý /
Phát triển dự án.

Nhà sản xuất điện / 
Điện lực
(Nhà nước / Tư Nhân).

Nhà sản xuất / (OEMs) /
XNK/ Phân phối/ Đại lý/
Cửa hàng thiết bị điện.

Nhà sản xuất & Phân phối
Thiết bị / Phụ kiện (Mặt trời,
Gió, Nước, & Năng lượng khác).

Tổng thầu/ Nhà thầu
Cơ Điện & Năng lượng
mặt trời.

Công ty xây dựng &
vật liệu xây dựng;
Thiết kế nội, ngoại thất.

Nhà máy thủy điện &
Nhiệt điện; Trạm biến áp.

Quản lý Mạng lưới &
Truyền tải điện;
Quy hoạch phát triển điện.

Trang trại Điện mặt trời
& Điện gió.

Nhà máy, Nhà xưởng,
Xí nghiệp tiêu thụ.

Công ty cấp thoát nước;
Xử lý môi trường (Nước thải /
Khí thải / Chất thải).

Tiện ích Công cộng
và Tư nhân.

Nhà phát triển dự án
Bất động sản.

Cơ quan & Tổ chức
Chính phủ; Báo chí.

Hiệp Hội; Trung tâm; Viện;
Trường Điện lực.

Hộ tiêu dùng;
Cá nhân.

Hàng hóa,
vận chuyển.

Nhà hàng, khách sạn,
trường học, chung cư, siêu thị…

85 cơ quan báo chí, truyền hình bảo trợ thông 
tin và đưa tin về chương trình.

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

250 tin bài giới thiệu quảng cáo trên báo giấy, 
báo mạng đại chúng và chuyên ngành.

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

60.000 SMS gửi tới khách tham quan TL.

250.000 email marketing gửi tới doanh 
nghiệp, đối tác và khách tham quan triển lãm.

800 bandroll tại các tuyến phố chính của
TP. HCM và các khu vực trọng điểm.

100 LCD quảng bá tại các tòa nhà, khu 
thương mại và shopping mall.

Liên tục quảng cáo trên các mạng xã hội
từ tháng 11/2020 tới hết tháng 10/2021

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

www.vietnam-ete.com

www.facebook.com/vietnamete

NẮM BẮT CƠ HỘI VÀNG ĐỂ PHỤC HỒI VÀ BỨT PHÁ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



10.000+ m2 diện tích trưng bày2
0
1
9

550+ gian hàng

350+ thương hiệu nổi bật

20 quốc gia và vùng lãnh thổ

15 nhóm Pavillions

558 cuộc gặp kết nối giao thương

28.794 lượt khách tham quan

21.785 khách tham quan thương mại

Đánh giá của nhà trưng bày (%):

Mục đích tham quan (%):

Đặt
hàng

Gặp đối
tác hiện
tại 

Tìm mua
sản phẩm
mới

Tìm hiểu
thông tin
kỹ thuật

Mở rộng
quan hệ

Khác

Đánh giá
triển lãm

để tham gia
trong

tương lai

Tìm hiểu sản phẩm,
công nghệ, dịch vụ mới

13,0 20,6 60,8 28,7 32,2 6,1 27,0 2,6

Khách tham quan (%):

Xuất nhập khẩu

Điện, điện tử

Nhà sản xuất

Thiết bị vật tư ngành điện

Năng lượng

16,215,6

20,8

18
29,4

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TẠI TRIỂN LÃM
VIETNAM ETE & ENERTEC EXPO 2019

92

95 8990

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

Tiếp tục tham gia
triển lãm tiếp theo



CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU TỪNG THAM DỰ TRIỂN LÃM



Điện thương phẩm
Năm 2030: đạt 478 tỷ kWh
Năm 2045: đạt 861 tỷ kWh

Điện sản xuất
Năm 2030: đạt 537 tỷ kWh
Năm 2045: đạt 959 tỷ kWh

Năm 2030, công suất nhiệt điện than giảm 16,4 GW (giảm 30%) do giãn 

tiến độ hoặc loại bỏ một số dự án, giai đoạn 2026 - 2030 không xây dựng 

thêm điện than mới; công suất điện khí tăng thêm 7,8 GW (tăng 42%); đặc 

biệt, công suất điện gió tăng thêm 13 GW (gấp 3 lần) và điện mặt trời tăng 

thêm 6,2 GW (gấp 1,7 lần). Mục tiêu đảm bảo cơ cấu nguồn điện “sạch 

hơn”, giảm đáng kể phát thải ô nhiễm, thực hiện các cam kết quốc gia với 

quốc tế về môi trường.

Thủy điện Nhiệt điện than Nhiệt điện Khí-dầu Điện gió Điện mặt trời

Điện sinh khối & Năng lương tái tạo khác Thủy điện tích năng Nhập khẩu

68 / 24,7 60 / 21,8 52,8 / 19,2 50 / 18,2

27 / 9,8

7 / 2,5

6 / 2,2

4 / 1,5

37,2 / 26,9 26 / 18,8 25 / 18,1 20 / 14,5 5,9 / 4,3
3,4 / 2,5

1,5 / 1,1

19 / 13,8

Nguồn điện 2045:  Công suất (GW) / Cơ cấu (%)

Nguồn điện 2030:  Công suất (GW) / Cơ cấu (%)

DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 & THỜI KỲ 2031 - 2045 NĂNG LƯỢNG XANH

ĐÓNG VAI TRÒ
THEN CHỐT TRONG
SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ về 

phát triển năng lượng tái tạo. Với gần 5000MW 

công suất điện mặt trời mới đưa vào vận hành trong 

ba năm vừa qua, Việt Nam trở thành một trong 

những thị trường năng lượng tái tạo sôi động và 

hấp dẫn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói 

riêng đã có bước phát triển nhanh trong tất cả các 

phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định 

hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề 

ra. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng 

động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam.



CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI CIS VIETNAM

Vietnam Motor Show Vietnam ETE & Enertec Expo Vietnam PFA VietshipVietnam Motorcycle Show VIMEXPO

CIS Việt Nam, được thành lập năm 2004 là đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm 
và sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, cùng mối quan hệ chặt chẽ với các 
cơ quan chính phủ và các đối tác quốc tế, CIS Việt Nam đã tổ chức, phối 
hợp tổ chức và quản lý thành công nhiều chương trình trong nước và 
quốc tế ở nhiều lĩnh vực.
Vietnam AutoExpo từ 2004 Vietnam Motor Show từ 2012  
Vietnam Motorcycle Show từ 2016 Vietnam ETE & Enertec Expo từ 2008
Vietnam PFA từ 2019 VIMEXPO từ 2020
Và nhiều triển lãm khác về các lĩnh vực như Cơ khí và máy móc công 
nghiệp, Công nghệ thông tin và viễn thông, Tự động hóa và sản xuất linh 
kiện điện tử, Thương mại và tiêu dùng…

https://cisvietnam.com.vn/ www.facebook.com/cisvietnam.com.vn/

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ TRIỂN LÃM C.I.S VIỆT NAM
Địa chỉ: 112 – A3 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 39844104 / 05  *  Fax: (84-24) 39844108  *  Hotline: (84) 94 7651990 (Ms. Hương)
Email: huong@cisvn.com   *   Website: www.cisvietnam.com.vn
Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 10.02 Lô A, Tòa nhà SATRA, 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 39958116 * Fax: (84-28) 39958118

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 73050008  *  Fax: (84-28) 38234380
Hotline: (84) 979 933 139 (Mr. Trường)  *  Email: dmtruong.sct@tphcm.gov.vn
Website: www.congthuonghcm.vn / www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ
ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG
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