
ĐƠN ĐĂNG KÝ

I. ĐĂNG KÝ TRƯNG BÀY

LỰA CHỌN ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN

Gian hàng tiêu chuẩn (9m2)

Đất trống trong nhà (tối thiểu 18m2)

Số vị trí gian hàng:  ..........................................................................................................................................................................................

18.000.000 VND/gian ....................  gian ..................................... VND

..................................... VND.......................  m21.700.000 VND/m2

II. ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO

III. CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Chúng tôi có nhu cầu thuê thêm các dịch vụ, thiết bị tại triển lãm.

Chúng tôi có nhu cầu đặt phướn quảng cáo tại triển lãm.

Chúng tôi có nhu cầu vận chuyển hàng hoá trưng bày tại triển lãm.

Tên công ty: .........................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi đăng ký tham dự:  VIETNAM ETE 2021  ENERTEC EXPO 2021

Người đại diện: .................................................... Chức vụ: ............................................................... MST: ..................................................................

Phone: ................................................................. Fax: ....................................................................... Website: .............................................................

Người liên hệ: ...................................................... Chức vụ: ............................................................... Email: .................................................................

Sản phẩm chính của công ty: ..............................................................................................................................................................................................

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 VỀ
CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ ĐIỆN - VIETNAM ETE 2021
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 11 CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG & NĂNG LƯỢNG XANH - ENERTEC EXPO 2021

THỜI GIAN: 30/09 - 02/10/2021 -  ĐỊA ĐIỂM: TT. HỘI CHỢ & TRIỂN LÃM SÀI GÒN - SECC, 799 NGUYỄN VĂN LINH, Q.7, TP. HCM

VỊ TRÍ ĐƠN GIÁ

Thông tin Triển lãm
(KT quảng cáo: 95mmW x 220mmH; In 04 màu; Số lượng phát hành 15.000 bản cho khách tham quan) 9.000.000 VND/trang

4.000.000 VND/tấmPhướn dọc (Kích thước quảng cáo: 1mW x 5mH; treo đường vào triển lãm)  

* Doanh nghiệp cần cung cấp file đồ họa đủ tiêu chuẩn in theo yêu cầu của BTC

2021

Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Triển lãm C.I.S Việt Nam
Địa chỉ: Số 112 - A3 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: +84-24-3984 4104/05  *   Fax: +84-24-3984 4108
Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh:
Số 10.02 lô A, tòa nhà SATRA, 163 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: +84-28 39958116  *  Fax: +84-28 39958118   *   Hotline: +84-94 7651990
Website: www.vietnam-ete.com, www.enertec.vn   *  Email: huong@cisvn.com

Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-7305 0008 * Fax: +84-28-3823 4380
Hotline: +84-979 933 139 * Email: dmtruong.sct@tphcm.gov.vn

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN VUI LÒNG GỬI VỀ

Chúng tôi có nhu cầu dàn dựng gian hàng tại triển lãm.

Ngày ........ / ........ / ................

Chúng tôi xác nhận đăng ký gian hàng
tham dự theo những thông tin trên

Ký tên & Đóng dấu



THÔNG TIN & HƯỚNG DẪN
I. GIAN HÀNG TRƯNG BÀY

* Đăng ký tham dự Triển lãm chỉ có giá trị khi Ban tổ chức nhận được đơn đăng ký và đặt cọc.
Phần còn còn lại có thể thanh toán trước khi khai mạc triển lãm 30 ngày. 

1. Gian hàng tiêu chuẩn
Diện tích 9m2 (3mL x 3mW x 2.5mH), bao gồm:
Mặt bằng, vách ngăn, trán tên gian hàng, thảm trải sàn, 01 bàn 
thông tin, 02 ghế, 02 đèn fluorescent, 01 ổ cắm điện 220V/5Amp/1P, 
01 sọt rác.
Đăng ký tối thiểu: 1 gian

2. Đất trống
Chỉ bao gồm đất trống. Nhà trưng bày được quyền tự dàn dựng 
gian hàng theo thiết kế riêng và hoàn thành các nghĩa vụ với Ban 
tổ chức và Nhà triển lãm. Diện tích đăng ký tối thiểu là 18m2.

* Các đơn vị đăng ký thuê đất trống và dàn dựng riêng xin liên hệ Ban 
tổ chức để biết thêm thông tin, quy định và các chi phí liên quan.

Điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong Đơn đăng ký tham dự triển lãm, ký đóng dấu và gửi bản scan qua email 
cho Ban tổ chức (BTC), hoặc gửi văn bản gốc theo đường bưu điện.
Nhận dự thảo Hợp đồng từ BTC, kiểm tra, xác nhận thông tin và số liệu liên quan; BTC sẽ gửi lại văn bản gốc/ 
bản scan Hợp đồng BTC đã ký đóng dấu.
Ký, đóng dấu văn bản Hợp đồng/ bản scan mà BTC đã gửi, giữ lại 01 bản và chuyển lại BTC 01 bản có đầy đủ 
chữ ký, đóng dấu của 2 bên; đồng thời chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị hợp đồng cho BTC. Sau khi BTC nhận 
được hợp đồng và chuyển khoản, thủ tục đăng ký được hoàn tất.
Sau khi hoàn thành thủ tục tham dự, BTC sẽ sắp xếp vị trí gian hàng cho quý vị một cách hơp lý dựa trên diện 
tích đăng ký, hình thức gian hàng và theo bố trí mặt bằng các khu vực của BTC.
Các đơn vị đăng ký tham dự sau ngày 30/08/2021 phải chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí 
hợp đồng để được chính thức xác nhận đăng ký tham dự.
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Thư xác nhận tham dự của BTC và Hỗ trợ từ phía BTC để có được giấy phép (vận chuyển/tạm nhập - tái xuất) 
của các cơ quan chức năng cho hàng hoá trưng bày tại triển lãm.
Tham gia và trở thành 1 phần trong các chiến dịch quảng bá, marketing, xúc tiến thương mại trước triển lãm 
của BTC.
Niêm yết tên công ty và quảng bá sản phẩm trong catalogue chính thức của triển lãm.
Tham dự các hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm mà không cần đăng ký trước.
Nhận giấy mời tham dự Lễ khai mạc và tham quan triển lãm theo tiêu chuẩn và quy định của BTC.
Bên cạnh các quyền lợi nêu trên, BTC sẽ lựa chọn một số nhà thầu dàn dựng, vận chuyển, cung cấp dịch vụ đi 
lại, ăn ở để các đơn vị tham gia lựa chọn sử dụng. Trừ trường hợp được quy định rõ, các đơn vị tham gia triển 
lãm được quyền tự quyết định về việc tham gia sử dụng các quyền lợi trên. BTC cũng sẽ hỗ trợ cung cấp dịch 
vụ cho các đơn vị trưng bày có nhu cầu tổ chức sự kiện, hoạt động, hội nghị riêng trong thời gian diễn ra triển 
lãm, chi phí tổ chức sẽ được tính riêng theo yêu cầu.

II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

III. QUYỀN LỢI DÀNH CHO NHÀ TRƯNG BÀY

ĐỂ ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG THAM GIA TRIỂN LÃM, ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY
VUI LÒNG THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU:

KHI THAM GIA TRIỂN LÃM, CÁC ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY SẼ ĐƯỢC NHẬN NHỮNG QUYỀN LỢI SAU: 

3m

2.5m

3m


