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TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 15 

Ô TÔ, XE MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ  

SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES SHOW 2019 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
 

Đơn vị tổ chức 
 Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu – ATFA 

Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương  

Thời gian 23 – 26/5/2019 

Địa điểm 
Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn – SECC 

799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đơn vị bảo trợ 

Bộ Công Thương 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) 

Quy mô 10,000 m2  

Nhà trưng bày Gần 300 nhà trưng bày với hơn 500 gian hàng 

Khách tham quan 15,000 lượt khách tham quan và 5,000 lượt khách thương mại 

Sản phẩm trưng 

bày 

PHỤ TÙNG & LINH KIỆN 

Cơ cấu truyền động & Khung gầm 

Thân xe, nội và ngoại thất 

Phụ tùng thay thế 

Phụ tùng sạc 

Phụ tùng tái tạo, phục hồi, làm mới 

 

PHỤ KIỆN VÀ ĐỘ XE 

Hệ thống thông tin giải trí 

Phụ kiện độ, phụ kiện nâng cấp 

Phương tiện đặc biệt, thiết bị điều 

chỉnh 

Vành xe, lốp xe, hệ thống điều khiển 

áp lực bánh xe 

 

SỬA CHỮA & BẢO TRÌ 

Công cụ và trang thiết bị ga-ra, đại lý 

Sửa chữa thân xe, sơn và chống rỉ sét 

HỆ THỐNG & ĐIỆN TỬ 

Điện động cơ 

Đèn xe 

Bãi đỗ xe thông minh 

Hệ thống điện 

Hệ thống hỗ trợ lái 

Hệ thống tiện nghi điện tử  

 

IT & QUẢN LÝ 

Hệ thống quản lý đại lý 

Tài chính, ngân hàng, nhượng quyền 

thương mại, tư vấn đầu tư 

Quản lý ga-ra 

Quản trị cơ động 

Nhà cung cấp Internet và sàn giao dịch xe 

trực tuyến 

 

XE NGUYÊN CHIẾC 

Xe hơi 4 - 7 chỗ 
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Thân xe đa dụng hạng nhẹ và nặng 

Xe nhà lưu động 

Dịch vụ kéo xe, hỗ trợ cứu nạn, dịch 

vụ cơ động 

Xử lý & tái chế chất thải 

 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

Vận tải hành khách 

Vận tải hàng hóa 

Vận tải siêu trường, siêu trọng 

Xe gắn máy & Scooter 

Xe đạp điện, xe máy điện 

Xe buýt mini, xe buýt đô thị, xe chở khách 

Xe tải hạng nhẹ, hạng nặng, xe bán tải, xe 

chuyên dụng 

 

TRẠM DỊCH VỤ, RỬA XE 

Tiếp nhiên liệu cho xe 

Rửa xe & chăm sóc xe 

Xăng dầu  

Hệ thống và thiết bị sạc 
 

Các hoạt động 

chính 

 Họp báo trước khai mạc 

Các chương trình biểu diễn và giới thiệu sản phẩm của các nhà trưng bày 

Hội nghị và hội thảo chuyên ngành 

Cuộc thi Âm thanh Xe hơi Việt Nam - EMMA Vietnam 

Chương trình kết nối giao thương 

Tặng quà cho khách tham quan, các chương trình khuyến mãi 

Truyền thông 

Chiến dịch truyền thông cho SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 

SHOW 2019 bao gồm các hoạt động đa dạng nhắm tới đông đảo công chúng và 

khách hàng có nhu cầu mua các loại xe, phụ tùng, phụ kiện,… hoặc nghiên cứu thị 

trường Việt Nam. Chiến dịch gồm 03 giai đoạn: trước, trong và sau sự kiện: 

 Họp báo trước triển lãm 

 Đưa tin trên 30 đầu báo, tạp chí uy tín trong và ngoài nước 

 Quảng cáo trên 05 kênh truyền hình và radio quốc gia, các tỉnh, thành 

phố,… 

 Đăng quảng cáo, banner trên các trang điện tử nổi tiếng như vnexpress.net, 

dantri.com.vn 

 Hàng trăm ngàn email, tờ rơi, vé mời,… 

Đơn vị bảo trợ 

truyền thông 

 

 

Liên hệ 

 
CÔNG TY CP HỘI CHỢ & XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Á CHÂU – ATFA 

Địa chỉ: 88 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Người liên hệ: Ms. Minh Tuyết – Sales Manager 

Mobile phone: 091.353.9198  -   Email: minhtuyet@atfaexpo.vn 

Tel: 0243.5736728/9  -   Ext : 10        Website: saigonautotech.com.vn 

 


