THƯ MỜI THAM DỰ
2018 ULSAN TRADE MISSION
Kính gửi Quý công ty,
SMBL – Đơn vị chuyên tổ chức giao thương Việt -Hàn từ năm 2005 tại Việt Nam, nằm trong mạng
lưới Hiệp hội DNVVN Hàn Quốc (SMBA & SBC) tại Việt Nam trân trọng kính mời Quý công ty tới
tham dự buổi Giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hà Nội
Chi tiết chương trình như sau:
Tên chương trình 2018 Ulsan Trade Mission
Thời gian Bắt đầu từ 9.00 đến 17.00 thứ Hai, Ngày 19/03/2018
Khách sạn Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa,
Cầu Giấy, Hà Nội
- Thiết bị, linh kiện và máy móc công nghiệp (máy ép cơ khí, máy ép thủy
lực, bộ lọc/ hệ thống lọc khí, nhiên liệu, thủy lực, linh kiện cơ khí ( bu lông,
đai ốc cho động cơ tàu, nhà máy công nghiệp nặng lọc hóa dầu, hóa chất,
máy phát, máy trao đổi nhiệt, bình áp lực, lò phản ứng…)
Lĩnh vực - Linh phụ kiện ô tô, máy móc phục vụ công nghiệp sản xuất ô tô
- Sản phẩm về sơn phủ công nghiệp, nhựa tổng hợp, sản phẩm chống ăn
mòn rỉ sét.
- Sản phẩm bao bì PP dệt, tráng PE miệng dính, túi cuộn FFS…
- Sản phẩm thực thẩmđồ uống…
Địa điểm

Tổ chức

- SBC (Hiệp Hội doanh nghiệp vửa & nhỏ Hàn Quốc)
- SMBL (Small & Medium Business Link): đơn vị tổ chức tại Việt Nam

Phí tham dự Miễn phí + có phiên dịch Việt – Hàn hỗ trợ
Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc.
Quý công ty có quan tâm xin mời điền vào Bản Đăng Ký đính kèm và gửi lại qua mail hoặc fax về
công ty SMBL trước ngày 14.03.2018
Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía Quý công ty
Kính thư
Đại diện Công ty SMBL Co.,Ltd
Ms. Thu Hằng, Phụ trách Chương trình
• Phone: 04-3787-7700 (ext 103)
• Mobile: 0983 902 300
• Email: phuongthaosmbl@gmail.com
• Website: smbl.biz

DANH SÁCH CÔNG TY HÀN QUỐC THAM DỰ
2018 Ulsan Trade Mission
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HANJIN CHEMICAL CO., LTD

Hanjin Chemical Co., Ltd được thành lập năm 2011 và là công ty chuyên
sản xuất các sản phẩm về sơn phủ công nghiệp và nhựa tổng hợp.
Công ty luôn cung cấp những sản phẩm với chất lượng cao và mức giá
tối ưu nhất cho cả khách hàng trong nước cũng như thị trường quốc tế.
Lấy “An toàn, Môi trường và Chất lượng” làm kim chỉ nam cho sự phát
triển bền vững của công ty, Hanjin Chemical Co., Ltd đang phấn đấu để
bước vào thị trường toàn cầu với năng lực cạnh tranh về việc phát triển
các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sản phẩm tiêu biểu của
công ty có thể kể đến như: sơn cao cấp, sơn phủ công nghiệp, sơn
mài, nhựa alkyd, nhựa acryl…
Thông tin thông số kỹ thuật của sản phẩm:
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BUMYANG

http://www.bum-yang.com

BUMYANG chuyên cung cấp các sản phẩm về phụ tùng và thiết bị ô
tô. Công ty được thành lập năm 1984 tại Ulsan, Hàn Quốc với sứ mệnh
mang lại sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Các
sản phẩm tiêu biểu của công ty có thể kể đến là tấm ốp cánh cửa, tấm
ốp sườn xe, thiết bị đỡ tay,…Trong tương lai, BUMYANG mong
muốn chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao và cải tiến, làm hài
lòng nhu cầu của khách hàng cũng như giảm thiểu và tiết kiệm các chi
phí đầu vào sản xuất, nhằm mang lại sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp
nhất cho khách hàng trên toàn thế giới.

Một số sản hình ảnh sản phẩm:

VI FRT/RR LWR Trim Assy

CM RR Arm rest

CM FRT/RR Arm rest
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KOREA MACHINERY CORP

www.kmcpress.com

Korea Machinery Corp là công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy ép
công nghiệp tại Hàn Quốc. Công ty đã và đang xuất khẩu sang nhiều
thị trường trên thế giới như Ba Lan, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung
Quốc, Thái Lan…với các sản phẩm chính như máy ép cơ khí, máy
ép thủy lực. KMC có thể phát triển và sản xuất các sản phẩm đáp
ứng theo nhu cầu của khách hàng. KMC đang nỗ lực để trở thành
người dẫn đầu về sự đổi mới để trở thành nền tảng phát triển ngành
công nghiệp trong nước và ngày càng mở rộng ra thị trường thế giới.
Chứng nhận và bằng sáng chế đạt được

Sản phẩm đặc trưng

C-Type Single Crank Press

H-Type Double Crank Press

C-Type Single Crank Press

H-Type Crankless Press

SEMI-H Type Single Eccentric
Press

H-Type rankless Banking Press
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LEBE CO., LTD

LEBE CO., LTD là một tập đoàn công nghiệp chuyên sản xuất và kinh
doanh các hệ thống lọc / bộ lọc công nghiệp, và thiết bị máy móc công
nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, LEBE hướng đến việc sản xuất và
cung cấp những sản phẩm với chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.
Sản phẩm công ty đạt nhiều chứng chỉ chứng nhận quốc tế
Sản phẩm chính:
1. Lọc công nghiệp (Filtering Unit): Lọc thủy lực (hydraulic
filter), Lọc nhiên liệu (aviation fuel filter), lọc khí áp lực cao
(high pressure air filter) cho hệ thống công nghiệp, tàu biển, thiết
bị thủy lực, nhà máy công nghiệp (dầu khí, hóa chất, hóa dầu, lọc
dầu), công trình gần bờ, ngoài khơi, …
2. Lọc dân dụng (Filter Housing): cho tòa nhà, nhà máy, bệnh viện
3. Bộ lọc (strainer)
4. Hệ thống lọc cho nhà máy (filtering plant system), hệ thống lọc
nhiên liệu heli (heli fuel supply system), v.v

http://www.lebeind.co.kr/
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ACE Engineering Co., Ltd

Được thành lập vào 12/2004, ACE Engineering Co., Ltd đã phát triển
công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế (tư vấn thiết kế & thẩm định
thiết kế) cho ngành công nghiệp đóng tàu, các công trình gần bờ/ngoài
khơi. Các dịch vụ thiết kế: thiết kế cơ bản, thiết kế bố trí chung, thiết kế
chế tạo.
Công ty hiện là đối tác chính của các tập đoàn công nghiệp nặng hàng
đầu Hàn Quốc như Hyundai Industry (từ năm 2004), Samsung Heavy
Industry (từ năm 2005), Shinhan Machinery (từ năm 2005), Daewoo
Shipbuilding & Marin ENG (từ năm 2005), Se-Jin Heavy Industries (từ
năm 2007), etc.
Bên cạnh đó, ACE còn đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực làm sạch lưu
lượng dòng và các thiết bị điện chứng nhận từ Viện Quản lý Dầu khí
Hàn Quốc, Viện kiểm định và nghiên cứu Hàn Quốc, ROHS, v.v
Xin vui long tham khảo https://youtu.be/wYX2tf7cBnY
Chứng nhận đạt được:

Một số sản phẩm tiêu biểu:

http://www.aceeng.kr/
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SHIN HEUNG PRECISION Co.,Ltd.

Shin Heung Precision thành lập 1988, là đơn vị sản xuất hệ thống lọc
dầu/ làm sạch dầu công nghiệp (dầu cắt gọt, dầu thủy lực, dầu nhờn/nhớt),
đặc biệt cho động cơ tàu, động cơ công nghiệp nặng.
Sản phẩm của công ty đều được kiểm nghiệm bởi Viện công nghệ kỹ thuật
Hàn Quốc và đạt nhiều chứng chỉ chất lượng quốc tế ISO 9001, CE
Certificate, PPM Certificate, ISO 14001:2008, INNO-BIZ Certificate,
ABS Certificate
Sản phẩm tiêu biểu của công ty:
1.Bộ lọc dầu công nghiệp
(lọc dầu ly tâm, lọc dầu ly tâm cơ động PPC, Hệ thống lọc GP)
2. Bộ khở động khí động cơ (SM)
3. Hệ bôi trơn động cơ (Engine lubrication)
Một số sản phẩm tiêu biểu:

www.atlastech.co.kr
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JUNGSAN ENTERPRISE Co., Ltd.

Thành lập năm 1983, Jungsan đã có 35 năm kinh nghiệm trong sản xuất
các bộ phận động cơ tàu biển (ship engine part), các linh kiện máy móc
cho cho các nhà máy năng lượng, công nghiệp, đóng tàu, các công trình
gần bờ, lọc dầu, hóa dầu như bu lông, đai ốc cho động cơ tàu, bu lông
và ốc vít cho các tuabin điện hạt nhân, máy phát điện, các công trình
dấu khí, gần bờ, ngoài khơi, nhà máyđóng tàu, công nghiệp nặng
( hóa dầu & lọc dầu, hóa chất).
Sản phẩm công ty đạt nhiều chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 9002
(EQA-UK), ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, KEPICMN, v.v
Công ty hiện là đơn vị cung ứng chính thức cho các tập đoàn công
nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc như Hyundai Heavy Industries, Doosan
Engine, Doosan Heavy Industries,
Một số sản phẩm tiêu biểu:

www.jungsan.com
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ZINCOTEC Co.,Ltd.

Zincotec Co., Ltd là công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất các chi tiết,
linh kiện chống ăn mòn cao và rỉ sét. Với kinh nghiệm hơn 16 năm
trong ngành, Zincotec Co., Ltd đã hợp tác với 31 công ty và xuất khẩu
thành công sản phẩm tới 6 quốc gia ở Châu Á và Châu Mỹ.
Các sản phẩm tiêu biểu:
GEOPERT Silver Series được sản xuất bằng công nghệ phủ kẽm Zinc
Flake Coating giúp ngăn ngừa sự rỉ sét lên đến 1,500 giờ.
BLACKPERT Black Series được sản xuất với công nghệ thân thiện với
môi trường và có độ nhớt thấp hơn bất kì sản phẩm cạnh tranh nào đang
có trên thị trường. Nhờ đó đáp ứng được yêu cầu về năng suất cũng như
sự đa dạng về màu sắc của khách hàng.
Sản phẩm phù hợp cho nhóm công ty sản xuất ô tô, xe máy, xe đạp,
đóng tàu, đơn vị sản xuất đồ điện tử - điện lạnh, mạ kim loại.
Các sản phẩm tiêu biểu:

http://zincotec.com/
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ENTRA Co.,Ltd.

ENTRA Co., Ltd thành lập năm 1995, là chuyên gia trong lĩnh vực sản
xuất và cung cấp Hệ Thống Rửa Xe Ô Tô Tự Động và Hệ Thống Làm
Sạch Lốp Tự Động. Các sản phẩm của ENTRA Co., Ltd được sản xuất
bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có tay nghề cao dựa trên
chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Tầm nhìn của công ty
là trở thành công ty hàng đầu thế giới trong ngành Hệ thống rửa xe ô tô
và lốp xe tự động vào năm 2020.
Sản phẩm tiêu biểu:
Hệ thống rửa xe tự động (Touch Free Car Wash System): không dùng
bàn chải có thể giảm thiểu khả năng gây trầy xước bề mặt xe, thích hợp
với mọi loại xe với kích cỡ, hình dạng khác nhau, tiết kiệm nước bằng
hệ thống phun áp lực cao và quy trình tái sử dụng nước.
Hệ thống làm sạch lốp tự động (Automatic Tire Wash System): được
trang bị trục lăn cường lực cao cùng thiết bị cảm biến, hệ thống xả tự
động, thiết bị chống ngược nhằm tối ưu hóa hiệu quả làm sạch cho hệ
thống xe tải, xe chuyên dụng. Sản phẩm phù hợp cho công trường xây
dựng, công trường mỏ, công xưởng sản xuất xi măng, sắt thép.
Chứng nhận đã đạt được:

Các sản phẩm tiêu biểu:

www.entra.asia

TIRE WASH
SYSTEM

CAR WASH
SYSTEM
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UBEC INC.

Với kinh nghiệm 36 năm trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất UBEC INC là
đối tác tin cậy của nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài cũng như trong
nước. UBEC có 2 mảng hoạt động chính là sản xuất và xây dựng. Hiện
tại UBEC có 4 nhà máy tại Hàn Quốc với tổng diện tích hơn 130.000
m2 chuyên sản xuất các máy trao đổi nhiệt, bình áp lực, lò phản
ứng.
Sản phẩm đã đạt được nhiều giấy chứng nhận chất lượng.
Các khách hàng chính:

Chứng nhận đã đạt được:

Các sản phẩm tiêu biểu:

http://www.hana-ss.co.kr
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SHINIL PNS INC.

www.sipns.co.kr

SHINIL PNS INC đã có 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất các loại
túi đựng hàng hóa tại Hàn Quốc. Năm 2002, công ty cũng đã xây dựng
nhà máy tại Trung Quốc và là thương hiệu uy tín về các loại bao bì PP
dệt, bao bì giấy tráng PE miệng dính, túi cuộn FFS và túi phim PE
dùng cho đựng hóa chất dạng bột, xi măng, vật liệu xây dựng, phân
bón, thức ăn chăn nuôi,…
Công ty hiện đang cung cấp bao bì cho hơn 400 doanh nghiệp nội địa
Hàn Quốc và nhiều doanh nghiệp lớn đa quốc gia như LG, Lotte
Chemical, Dealim, Sungnyun, HyosungSK, Solvay,..

Một số sản phẩm đặc trưng

Bao bì PP dệt

Bao bì dệt tráng Polypropylen

Bao bì miệng dính

Túi film PE

Túi cuộn FFS

Túi dính đáy
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DS CORPORATION

Thành lập năm 2009, DS Corporation là nhà sản xuất các sản phẩm
ống dẫn, bình áp lực, thùng dự trữ dầu, phụ kiện cho ngành công
nghiệp đóng tàu và xây dựng.
DS Corporartion đã nhận nhiều dự án đặc biệt từ các tập đoàn lớn tại
Hàn Quốc và trên thế giới nên họ có kỹ năng để giải quyết các đơn
hàng khó. Máy móc hiện đại luôn được đầu tư trang bị để tiết kiệm chi
phí sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hơn. Các sản phẩm
sản xuất ra cũng được kiểm định chặt chẽ và nghiêm ngặt.
Khách hàng chính

Chứng nhận và bằng sáng chế đạt được

Sản phẩm đặc trưng

http://www.pipenfitting.co.kr
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KWON DO YEONG ALOE

KWON DO YEONG ALOE được thành lập năm 1999, là công ty
chuyên cung cấp các sản phẩm hữu cơ về thực phẩm, đồ uống, các sản
phẩm làm đẹp, tiêu hóa, hỗ trợ ăn kiêng… Những sản phẩm chiết xuất
từ lô hội là những sản phẩm đặc trưng tại công ty. Vớ mục tiêu hàng đầu
là mang lại các sản phẩm tốt nhất cho cho sức khỏe của khách hàng.
Kwon Do Yeong Aloe đã, đang duy trì và phát triển các sản phẩm từ có
nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường.
Chứng nhận đã đạt được:

Các sản phẩm tiêu biểu:

www.kdyaloe.co.kr

