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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 주식회사 더 웰컴 (The Welcome Co., Ltd.)

Person in charge 김미자 (KIM MI JA)

E-mail kimi@thewelcome.co.kr

Mobile +82-10-5322-2229

Tel +82-2-555-4030

Website http://www.thewelcome.co.kr/#1

Address
서울시 성동구 뚝섬로 1길 31 (성수동1가) 서울숲M타워 8층
8F, Seoul Forest M Tower, 31, Ttukseom-ro 1-gil, Seongdong-
gu, Seoul (Seongsu-dong 1-ga)

Business field
중고차수출업 (Used car export – xuất khẩu xe hơi đã qua sử
dụng)

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

The Welcome Co., Ltd.)
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Our main business is exporting heavy equipment and used cars. 

In the case of heavy equipment export business, we have been 

building trust with Vietnam over the past 10 years, and recently we 

are expanding our business by starting a used car export business. 

In the Vietnamese market, the demand for Korean used cars is 

increasing, and it can gain an advantage in price competitiveness. 

Compared to new Vietnamese cars, Korean used cars have the 

advantage of being able to purchase them at a lower price, so the 

outlook for this industry is expected to be bright as they consume a 

lot.

한글
(Korean)

당사는 중장비 및 중고차 수출업을 주요사업으로 진행하고 있

습니다. 중장비 수출업의 경우 지난 10여년 간 베트남과 오랜

경험으로 신뢰를 쌓고 있으며 최근에는 중고차 수출업을 시작

하여 사업을 확장하고자 합니다.

베트남 시장에서 한국 중고차에 대한 수요가 점점 늘어나고 있

으며 가격경쟁력에 우위도 점할 수 있습니다. 베트남 신차에 비

해 한국 중고차는 저렴한 가격으로 구매가 가능한 장점을 가지

고 있어 많은 소비가 이루어짐으로써 이 산업 전망 역시 밝을

것으로 기대하고 있습니다.

베트남어
(Vietnamese)

Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là xuất khẩu thiết bị hạng 

nặng và ô tô đã qua sử dụng. Đối với lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu 

thiết bị hạng nặng, chúng tôi đã xây dựng lòng tin với đối tác Việt 

Nam trong hơn 10 năm qua và gần đây chúng tôi đang mở rộng hoạt 

động kinh doanh bằng cách bắt đầu xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng. 

Tại thị trường Việt Nam, nhu cầu mua xe ô tô đã qua sử dụng của Hàn 

Quốc ngày càng tăng, có thể chiếm được lợi thế cạnh tranh về giá. So 

với ô tô mới của Việt Nam, ô tô đã qua sử dụng của Hàn Quốc có giá 

thấp hơn, nên triển vọng ngành này sẽ sáng lạn bởi được tiêu thụ 

nhiều.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 드라이브텍㈜ ( DRIVETECH Co.,Ltd. )

Person in charge 최윤용 (YUNYONG CHOI)

E-mail drivetech@drivetech.kr

Mobile +82-10-6740-1051

Tel +82-32-222-0456

Website www.drivetech.kr

Address
경기도 부천시 조마루로 385번길 80 911
911, 80, Chomaru-ro 385Beongil, Bucheon-I, Gyeonggi-do, Korea

Business field e-Mobility ( 소형 전기자동차 )

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

DRIVETECH Co.,Ltd. 
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Drivetech is an R&D manufacturing company that provides high-
efficiency, standardization, and advanced technologies for electric
vehicles and autonomous driving platforms composed of experts
in the automotive field under the vision of The Leader of Green-
Energy Vehicle (e-Mobility).
We are striving to create an eco-friendly automobile culture where
lives breathe healthily with our mission to communicate with
humanity through technology and realize global eco-friendly energy
and smart mobility.
Founded in 2016, it has signed 23 technical cooperation MOUs with
companies in Canada, Thailand, India, Russia, and Africa as well as
domestic universities and local governments.

한글
(Korean)

드라이브텍은 The Leader of Green-Energy Vehicle(e-Mobility) 

라는 비젼으로 자동차분야 전문인력으로 구성된 전기자동차 및 자율

주행 구동 플랫폼에 대한 고효율화, 표준화, 고도화 기술를 제공하는

R&D 제조기업입니다.

기술로 인류와 소통, 글로벌 친환경 에너지와 스마트 모빌리티 구현

을 사명으로 생명이 건강하게 숨쉬는 친환경 자동차 문화 만들기

위해 노력하고 있습니다.

2016년 창업하여 캐나다, 태국, 인도, 러시아, 아프리카 등의 기업 및

국내 대학, 지자체 등과 23개 기술협력 MOU를 체결하고 진행중

입니다.

베트남어

(Vietname
se)

Drivetech là một công ty sản xuất R & D cung cấp các công nghệ
tiên tiến, hiệu quả cao cho xe điện và nền tảng lái xe tự động
gồm các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô dưới tầm nhìn của Người
dẫn đầu về Xe năng lượng xanh (e-Mobility).
Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một nền văn hóa ô tô thân thiện

với môi trường, nơi cuộc sống được thở lành mạnh với sứ mệnh
giao tiếp với nhân loại thông qua công nghệ và hiện thực hóa
năng lượng thân thiện với môi trường toàn cầu và tính di động
thông minh.
Được thành lập vào năm 2016, nó đã ký 23 MOU hợp tác kỹ
thuật với các công ty ở Canada, Thái Lan, Ấn Độ, Nga và Châu Phi 
cũng như các trường đại học trong nước và chính quyền địa
phương.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 주식회사 모어댄 (Wecontinew Co.)

Person in charge 최이현 (Choi Lee Hyun)

E-mail zebra@wecontinew.com

Mobile +82-10-7346-7788

Tel

Website http://wecontinew.co.kr/index.html

Address
서울시 마포구 양화로3길 77 (합정동) (주)모어댄

77, Yanghwa-ro 3-gil, Mapo-gu, Seoul, South Korea

Business field
자동차 부품 활용 가방 (Car parts utilization bag – Túi tái chế từ phụ
tùng ô tô)

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

Wecontinew Co
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Our company owns the upcycling brand Continew, and 

manufactures bags and accessories by upcycling natural leather, 

seat belts and airbags collected from automobile production

processes and scrapped vehicles. This is leading to new

values of reducing waste from landfills, realizing animal free, 

creating durable and long-lasting products, and creating new

jobs through upcycling.

한글

(Korean)

당사는 업사이클링 브랜드인 컨티뉴를 보유하고 있으며 자동차

생산과정과 폐자동차에서 수거한 천연가죽, 안전벨트 및 에어백

을 업사이클링하여 가방 및 악세서리로 제작하고 있습니다. 

이는 자동차 매립폐기물 절감, Animal Free 실현, 견고하고 오래 사

용 가능한 제품 제작과 업사이클링 과정을 통한 새로운 일자리

창출이라는 새로운 가치로 이어지고 있습니다. 

베트남어

(Vietnamese)

Công ty chúng tôi sở hữu thương hiệu nâng cấp đồ tái chế

Continew - sản xuất túi xách và phụ kiện bằng da tự nhiên, 

dây an toàn và túi khí được thu thập từ quy trình sản xuất ô 

tô và xe phế liệu. Điều này tạo nên các giá trị mới trong việc 

giảm thiểu chất thải từ các bãi chôn lấp, hiện thực hóa việc

không sử dụng động vật, tạo ra các sản phẩm có độ bền cao, 

và tạo ra việc làm mới.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 주식회사 벡셀(Bexel corporation)

Person in charge Hong Hee-dong

E-mail hhd0082@bexel.co.kr

Mobile +82-10-4475-1371

Tel +82-54-480-0249

Website www.bexel.co.kr

Address
Head Office : #168, Sanho-daero, Gumi, Gyeongsangbuk-do, Korea 
Seoul Office : 2Fl., SM R&D Center, 78, Magokjungang 8-ro, Gangseo-
gu, Seoul, Korea

Business field
Primary & Secondary Battery Manufacturing and smart device
Sản xuất Pin sơ cấp, Pin thứ cấp và thiết bị thông minh

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

Bexel corporation

mailto:hhd0082@bexel.co.kr


09

회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Bexel Corporation is the leading energy innovation company and 
the only battery brand in Korea that has grown with the 
development of the domestic battery industry in 1978. We 
produce Alkaline, Zinc Carbon, Nickel-hydrogen, Lithium ion, 
Industrial battery, Military battery pack and Rechargeable 
battery through strict raw material selection and quality control 
system. Based on our innovative battery technology and quality, 
we are doing business in energy related devices such as Portable 
Energy Solution (Portable Battery, EV Charger, ESS, etc.), 
Personal Mobility (e-Bike, e-Board, etc.) and other new 
businesses such as Visual Display (UHD TV, etc.) that will be a 
future growth engine.

한글
(Korean)

㈜벡셀은 미래를 선도하는 에너지 혁신기업으로서 1978년

국내 건전지 산업의 발전과 함께 성장한 국내 유일의 건전지

브랜드입니다.

엄격한 원료 선정과 품질관리 시스템을 통하여 알카라인, 망간,

니켈수소, 리튬이온, 산업용 전지, 군수용 전지팩, 2차 전지 등을

생산하고 있으며, 혁신적인 기술력과 품질을 기반으로 Portable

Energy Solution (보조배터리, 차량용충전기, ESS 외), Personal

Mobility (전기자전거, 전동보드 외) 등의 전지, 에너지 관련

디바이스 사업을 추진하고 있습니다.

베트남어

(Vietnamese)

Bexel Corporation là công ty cải tiến năng lượng hàng đầu và là thương

hiệu pin duy nhất ở Hàn Quốc đã phát triển cùng với sự phát triển của

ngành công nghiệp pin trong nước vào năm 1978. Chúng tôi sản xuất

Alkaline, Zinc Carbon, Nickel-hydro, Lithium ion, Pin công nghiệp, Pin

quân sự và Pin sạc thông qua hệ thống kiểm tra chất lượng và lựa chọn

nguyên liệu nghiêm ngặt. Dựa trên chất lượng và công nghệ pin tiên

tiến của mình, chúng tôi đang kinh doanh các thiết bị liên quan đến

năng lượng như Giải pháp Năng lượng Di động (Pin Di động, Bộ sạc EV,

ESS, v.v.), Phương tiện Cá nhân (Xe đạp điện tử, Bảng điện tử, v.v.) và

các mảng kinh doanh mới khác như Màn hình trực quan (UHD TV, v.v.) –

sản phẩm sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name CS Autoparts Co., Ltd

Person in charge Si Hyeok Ryu

E-mail handoap@kita.net

Mobile +82-10-3278-3330

Tel +82-31-983-9010

Website www.handoap.net

Address
68, Sanjamero 104beongil, Daegot-meon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 
Korea

Business field Auto Parts  (Phụ tùng ô tô)

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

We been doing our best to provide the best quality products 

for over 20 years to satisfy our customers. We will continue to 

be committed to growing along with you, providing a 

reasonable price and the best quality products.

Our core technology is on starter and alternator of Korean Cars. 

GM and Ssangyong products we deal with are supplied by ERAE 

Automotive (formerly Delphi Korea) and we supply OEM 

Genuine parts as well. We also do Driveline System, Steering 

System, Brake System and HVAC System.

한글

(Korean)

저희 회사 CS Autoparts는 20년전 한도전장(Hando ENG)으로

자동차부품 Alternator, Starter를 전문으로 제조 판매하는 회사

로 출발하여 현재에 이르렀습니다.

OEM제품과 동등한 고품질, 고성능 제품을 고객에게 공급하고

있습니다.

베트남어

(Vietnamese)

Chúng tôi đã làm hết sức mình để cung cấp các sản phẩm 

chất lượng tốt nhất trong hơn 20 năm để làm hài lòng khách 

hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết phát triển cùng bạn, 

cung cấp sản phẩm với một mức giá hợp lý và chất lượng tốt 

nhất.

Công nghệ cốt lõi của chúng tôi là bộ khởi động và máy phát 

điện của Ô tô Hàn Quốc. Các sản phẩm GM và Ssangyong mà 

chúng tôi giao dịch được cung cấp bởi ERAE Automotive 

(trước đây là Delphi Hàn Quốc) và chúng tôi cũng cung cấp 

các bộ phận chính hãng OEM. Chúng tôi cũng sản xuất Hệ

thống lái, Hệ thống lái, Hệ thống phanh và Hệ thống HVAC.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name ㈜위자드랩 – Wizardlad

Person in charge 전지형 (Jeon Ji Hyeon)

E-mail jh.jeon@wizardlab.co.kr

Mobile +82-10-8520-1012

Tel +82-2-522-3491

Website www.wizardlab.co.kr

Address

서울시 금천구 가산디지털1로 5, 1601호-1610호(가산동, 대륭테
크노타운 20차)
1601-1610, 5, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul 
(Gasan-dong, Daeryung Techno Town 20th)

Business field
Connecting Vehicles,  Connecting People,  Connecting  Solutions 
Kết nối phương tiện, kết nối con người, giải pháp kết nối

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

Wizardlad
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

We are strengthening our capabilities by securing global 

technology through the development of communication 

modules and IoT devices linked to vehicles, people, and 

solutions. In this exhibition, we are going to show a 

communication module for vehicles, Kakao Friends Kids Watch

and smart band/watch.

한글

(Korean)

당사는 vehicles, people, solutions과 연계된 통신 모듈 및 IoT

Device 개발을 통해 세계적으로 기술력을 확보하여 역량을 강

화해 나아가고 있습니다.

이번 전시회에서는 차량용 통신모듈, 카카오프렌즈 키즈워치, 

스마트 밴드/와치를 선보일 예정입니다.

베트남어

(Vietnamese)

Chúng tôi đang tăng cường năng lực của mình bằng cách 

đảm bảo công nghệ toàn cầu thông qua việc phát triển các 

mô-đun truyền thông và thiết bị IoT được liên kết với phương 

tiện, con người và các giải pháp. Trong triển lãm này, chúng 

tôi sẽ trưng bày một mô-đun giao tiếp cho xe cộ, Kakao 

Friends Kids Watch và đồng hồ / dây đeo thông minh.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name EVALL

Person in charge Hookyung Lee

E-mail bkmir74@naver.com

Mobile +82-10-3286-3908

Tel +82-70-4335-1223

Website www.evall.xyz

Address
Room 613, 10, Gyungin-ro, 53ga-gil, Guro-gu, Seoul-si, Republic of 
Korea

Business field
Electric Vehicle Total Service Solutions
Giải pháp dịch vụ tổng thể cho xe điện

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

EVALL is the pioneer to introduce German standard DGUV 200-
006 High Voltage Safety Training into Korean market and tried
to expand to APAC market area with qualified PPE(Personal
Protective Equipment) and equipment specially for electric
vehicles. There are various training courses from student,
engineer, technician to fire-fighters with on/off line and VR
mixed training contents.
EVALL also provide consulting services and B2B matching
services such as Powertrain, Battery, EV charging infra systems
and related Energy management systems based on the local e-
mobility company partnership.

한글
(Korean)

EVALL 은 국내 최초의 독일기준 DGUV 200-006 전기차 고전압 안전

교육을 수행한 업체로서 엔지니어, 정비사, 소방/구조 대원 및

학생 등에 이르기까지 폭 넓은 교육수행실적을 바탕으로 한 전문

적인 교육 프로그램과 개인보호장비, 개발 및 정비에 필요한 장비

개발 및 충전 인프라 컨설팅 등 친환경차 애프터마켓에 특화된

솔루션과 서비스를개발/제공하는 전문 기업입니다.

베트남어

(Vietnamese)

EVALL là đơn vị tiên phong giới thiệu chương trình Huấn luyện An

toàn Điện áp cao DGUV 200-006 tiêu chuẩn của Đức vào thị trường

Hàn Quốc và cố gắng mở rộng sang khu vực thị trường Châu Á Thái

Bình Dương với các thiết bị PPE (Thiết bị Bảo vệ Cá nhân) đủ tiêu

chuẩn và dành riêng cho xe điện. Có nhiều khóa đào tạo khác nhau từ

sinh viên, kỹ sư, kỹ thuật viên đến lính cứu hỏa với nội dung đào tạo

kết hợp online, offline và VR.

EVALL cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn và dịch vụ kết nối giao

thương B2B về các lĩnh vực Hệ thống truyền lực, Pin, hệ thống hạ

tầng sạc EV và các hệ thống quản lý Năng lượng liên quan dựa trên

quan hệ đối tác của công ty di động điện tử địa phương.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name ㈜제이씨웍스 / JCWORKS CO.,LTD

Person in charge 서원석 / Won Seo

E-mail overseas@jcworks.co.kr

Mobile +82-10-9789-4234

Tel +82-70-4740-6046

Website glossbro.com / glossbro.net

Address
2F, 59, Jeongnamsandan-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 18514

Business field
자동차세차용품 / car care products – các sản phẩm chăm
sóc xe

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

JCWORKS CO.,LTD

500ml
Tire & trim dressing(spray type)

500ml
Protection spray wax

500ml
Iron chip remover

500ml
Snow foam car shampoo
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

“ GLOSSBRO “ Premium car care brand of JCWORKS. CO., LTD.
Founded by a passion of two BROs` car wash
A brand born from pure technology of South Korea
Since our passion started in year 2010, we have been innovating and
manufacturing high quality car care products with our customers
demand and compliments.
To satisfy growing demands of complex customers, we continuously 
listen to them and develop our products which can even 
not beatable by well-known competitors. This will result in better 
quality detailing products at reasonable price.
We GLOSSBRO ask your affection and encouragement for our 
products, and we promise you we will be the honest company which 
will not be afraid of working hard for customers.

한글
(Korean)

㈜제이씨웍스의프리미엄카케어브랜드 “글로스브로”

두 친구의 세차에 대한 열정으로부터 시작된
순수대한민국기술력의브랜드
2010년부터 시작된 사업은 현재까지 많은 소비자들의 호응에 힘
입어 현재까지 끊임없어 성장하여 최고의 품질의 자동차 관리 용
품을 개발 판매하고 있습니다.

세계의 유명 디테일링 제품과 견주어도 손색이 없을 만한 제품을
개발하기 위하여 노력 중이며 고객의 소리에 귀 기울여 보다 좋은
제품을 합리적인 가격에 공급하고자 합니다.

앞으로 많은 관심과 성원 부탁 드립니다.

베트남어

(Vietnamese)

“GLOSSBRO” Thương hiệu chăm sóc xe hơi cao cấp của CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JCWORKS. 
Được thành lập bởi niềm đam mê rửa xe của hai anh em
Một thương hiệu ra đời từ công nghệ thuần túy của Hàn Quốc
Kể từ khi niềm đam mê của chúng tôi bắt đầu vào năm 2010, chúng 
tôi đã không ngừng đổi mới và sản xuất các sản phẩm chăm sóc xe 
chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng, chúng tôi 
liên tục lắng nghe họ và phát triển các sản phẩm của mình mà các đối 
thủ cạnh tranh nổi tiếng thậm chí không thể đánh bại được. Điều này 
mang đến chất lượng sản phẩm tốt hơn với giá cả hợp lý.
Chúng tôi GLOSSBRO mong đón nhận được sự ủng hộ và sự khích lệ 
của bạn đối với sản phẩm của chúng tôi, và chúng tôi cam kết chúng 
tôi sẽ là một công ty trung thực không ngại làm việc chăm chỉ vì khách 
hàng.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 주식회사 제트웨이크(Jetwake Co.,LTD)

Person in charge 염재혁 (Yum)

E-mail sales@jetwake.co.kr

Mobile +82-10-8484-8129

Tel +82-51-717-3994

Website www.jetwake.co.kr

Address
부산시 강서구 녹산산단 232로 38-6
(38-6, Noksansandan 232-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea)

Business field Manufacturer(Electric surfboard)  - Nhà sản xuất (Ván lướt điện)

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

Jetwake Co.,LTD
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

JETWAKE ™ constantly aims perfection. We guarantee that we will 
bring you the experience you’ve never have. “Passion for Technology”, 
and "Something for customers". These are our visions. We always try 
new ideas to overcome the limitations in order to give you the 
experience the greatest joy. We are writing a new history of marine 
leisure sports with our innovative product JETWAKE ™ designs and 
manufactures all parts in South Korea. We use the best materials that 
are produced in South Korea with the best quality production 
technology. With our own production and development, JETWAKE ™ 
ensures the maximum precision and efficient product.

한글

(Korean)

㈜제트웨이크는 끊임없이 완벽함을 지향합니다. 우리는 지금까
지 느껴보지 못했던 색다른 경험을 선사할 수 있도록 노력
합니다. ‘기술을 향한 열정’과 ‘고객을 위한 새로운 즐거움’ 
이것이 우리의 비전입니다. 우리는 최고의 즐거움을 경험할 수
있도록, 항상 새로운 아이디어로 한계에 도전하고 극복합니다. 
혁신적인 제품으로 해양 레저 스포츠의 역사에 새로운 문화를
만들어가고 있습니다.

㈜제트웨이크는 모든 부품들을 대한민국에서 개발하고 생산합
니다. 우리는 대한민국 최고의 기술로 생산된 최상의 재료들을
사용합니다. 독자적인 개발력과 생산력으로, 최고의 정밀도와
효율적인 제품을 보장합니다. 친환경, 저희 (주)제트웨이크가
설립할 당시부터 추구해온 가치입니다. 친환경적인 전기 모터와
배터리를 사용합니다. 뛰어난 기술을 가진 기술자들의 끊임없는
노력의 결과로, 안정적인 배터리 팩과 최상의 효율을 가진 LDC 
모터를 만들어냈습니다.

베트남어

(Vietnamese)

JETWAKE ™ không ngừng hướng tới sự hoàn hảo. Chúng tôi 
đảm bảo rằng chúng tôi sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm mà 
bạn chưa từng có. “Đam mê công nghệ” và “Giá trị cho khách 
hàng”. Đây là tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi luôn thử
những ý tưởng mới để khắc phục những hạn chế nhằm mang 
đến cho bạn niềm vui lớn nhất khi trải nghiệm. Chúng tôi 
đang viết nên một trang sử mới của môn thể thao giải trí 
trên biển với sản phẩm sáng tạo JETWAKE ™ của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng các vật liệu tốt nhất được sản xuất tại Hàn 
Quốc với công nghệ sản xuất chất lượng cao. Với sự sản xuất 
và phát triển của chúng tôi, JETWAKE ™ đảm bảo sản phẩm 
có độ chính xác và hiệu quả tối đa.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 창대정밀 (Changdae Pricision)

Person in charge 박순민

E-mail psm5827@i-changdae.com

Mobile +82-10-3696-5827

Tel +82-31-354-5533

Website www.i-changdae.com

Address 경기도 화성시 양감면 토성로 608

Business field
플라스틱 금형 / 사출 양산 / ASSY
Plastic Mold / Injection Mass Production / ASSY
Khuôn nhựa/ Sản xuất khuôn hàng loạt/ Cụm chi tiết

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

Changdae Pricision
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Changdae Precision was established in 1999 and Changdae has been 

registered as 1st and 2nd tier supplier with major companies. As 

technology-oriented company, Changdae always tries to satisfy 

customer’s need. Therefore, Changdae has earned many patents 

through continuous R&D such as technology method of weight 

lightness with automobile parts. Changdae always will do the best 

with competitive price with high quality and fast delivery for our 

customer. Thank you.

한글

(Korean)

안녕하십니까.
창대정밀은 1999년 설립하여 20년간 국내외 유수한 업체와 1, 2차
협력사로 등록되어 있는 회사입니다.
창대정밀은 기술 지향 회사로써 끊임없는 기술 개발을 통하여
국내외 고객에게 우수한 국내 기술을 어필하고 있으며 20년간 지속
적인 특허 보유기술을 개발하여 꾸준한 영업 활동을 진행하고 있습
니다.
자동차 업체에 최대 난제인 중량 감소를 위한 플라스틱 경량화
공법을 개발하여 국내외 고객사에게 많은 관심을 받고
있습니다.
경쟁력 있는 품질, 가격, 납기와 앞선 기술로 고객 만족을 위하여 노
력하는 창대정밀이 되겠습니다.

베트남어
(Vietnamese)

Hân hạnh kính chào

Changdae Precision được thành lập vào năm 1999 và Changdae đã 
được đăng ký là nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 với các công ty lớn. Là 
công ty theo định hướng công nghệ, Changdae luôn cố gắng đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng. Do đó, Changdae đã giành được nhiều bằng 
sáng chế thông qua R & D liên tục như phương pháp công nghệ giảm 
trọng lượng nhẹ với các bộ phận ô tô. Changdae sẽ luôn làm tốt nhất 
với giá cả cạnh tranh với chất lượng cao và giao hàng nhanh chóng 
cho khách hàng. Cảm ơn bạn.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 카온전기차개발 ㈜ KAAON EV R&D Ltd.

Person in charge 윤중철 Yun, Joong-Chul

E-mail kaaon88@naver.com

Mobile +82-10-2427-2288 /+82-10-8889-8313

Tel +82-2-402-6294 / +82-64-900-9732

Website www.kaaon.com

Address
unit 114, Smart Building, 213-3 Cheomdan-ro, Jeju-si, Republic of 
Korea 

Business field
전기자동차 및 리튬배터리
Electric vehicle and lithium battery/ Xe điện & Pin Lithium

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

KAAON EV R&D Ltd.
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Ownership of Intellectual Property
Through many years hard work we have developed our own
EVehicle electric motor, advanced battery and electrical control 
system, and now we are using our Australian head office to globally 
register our intellectual property.
Technology Breakthrough
Our pure electric car’s power system uses our own developed
magnetic twin point direct current system. 
Our system drives the motor, controls the overall unit and collects.
The energy from the movement of the vehicle.
The electronic management system is also advanced.  The Ecar is easy 
to charge, household power points  are fine.  
The energy recycling aspect of the technology represents a major 
breakthrough in energy capture.

한글

(Korean)

본사는 전기자동차 기술자문, 설계, 제작, 검사 등의 업무에
대한 원스톱 서비스를 제공하는 전문 전기자동차 개발회사
입니다.
전기자동차 전동기, 전기자동차 전용배터리, 전기자동차 제어
시스템 관련 특허를 획득하였으며, 자사 전기자동차의 동력
시스템에는 자사의 특허 기술인 “Magnetic twin Point
Current System”을 채택 하였습니다.
본 시스템은 전동기 구동, 제어시스템 구동, 에너지재생 및 회수 시스
템, 전원관리 제어시스템 등의 혁신적인 기술의 복합체
입니다.
쉽고 빠른 충전 또한 기술혁신의 산물입니다.

베트남어

(Vietnamese)

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ
Qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã phát triển động cơ điện 
EVehicle, hệ thống điều khiển điện và pin tiên tiến, và hiện chúng tôi đang sử 
dụng trụ sở chính tại Úc để đăng ký sở hữu trí tuệ trên toàn cầu.
Công nghệ đột phá
Hệ thống năng lượng của ô tô điện thuần túy của chúng tôi sử dụng hệ thống 
dòng điện một chiều từ đôi điểm.
Hệ thống của chúng tôi điều khiển động cơ, điều khiển đơn vị tổng thể và 
thu thập năng lượng từ chuyển động của xe.
Hệ thống quản lý điện tử cũng tiên tiến. Ecar rất dễ sạc, các điểm sử dụng 
điện trong gia đình đều ổn.
Khía cạnh tái chế năng lượng của công nghệ này thể hiện một bước đột phá 
lớn trong việc thu năng lượng.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name CALS CORPORATION

Person in charge 김성우(KYLE KIM)

E-mail overseas@cals.co.kr

Mobile +82-10-4057-7125

Tel +82-70-7864-0152

Website http://changam.co.kr/

Address
07230 서울특별시 영등포구 버드나루로 84, 제일빌딩 2층
(2F, 84, Beodeunaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07230, Korea)

Business field 특수 윤활유(Grease) – Chất bôi trơn đặc biệt

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

CALS Corporation is a Specialty Lubricants manufacturer engaged in 
various application for lubricant for automobile, electric/electrical, 
steel industry and all kind of industrial parts. With 39 years of 
technical know-how and experiences, we have been supplying high 
quality products to major tier-1 automotive companies around the 
world. 
Own brand 'CASMOLY' has a product line of various application fields 
such as Special purpose greases / Multi-purpose greases / 
Automotive greases / Plastic greases / High temp. greases (for Steel 
Industry) / Low friction & EP / Silicone greases & Silicone compounds 
/ Paste & Spray / Oil(chain oil, gear oil, etc.) / Anti-friction coating / 
Heavy load & low speed / Thermal resist / Anti corrosion.

한글
(Korean)

장암칼스주식회사는 자동차,전기전자, 철강 등 다양한

분야에 이용되는 산업용 그리스를 제조하는 회사입니다. 

저희는 39년 기술의 노하우를 바탕으로 전세계 주요 자동차기

업의 1차벤더에 저희제품을 공급하고있습니다.

저희 브랜드인 'CASMOLY' 제품은 특수목적용, 다목적용, 

자동차용,플라스틱용, 고온용 등 다양한 제품 라인을 가지고 있

으며 전 산업분야에 적용할 수 있습니다.

베트남어

(Vietnamese)

CALS Corporation là nhà sản xuất Dầu nhờn đặc biệt, sản xuất các loại

dầu nhờn cho ô tô, điện, công nghiệp thép và tất cả các loại phụ tùng 

công nghiệp. Với 39 năm kinh nghiệm và bí quyết kỹ thuật, chúng tôi 

đã và đang cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho các công ty ô 

tô cấp 1 lớn trên thế giới.

Thương hiệu riêng 'CASMOLY' có các dòng sản phẩm ứng dụng trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau như Mỡ chuyên dụng / Mỡ đa năng / Mỡ ô 

tô / Mỡ nhựa / Nhiệt độ cao. mỡ bôi trơn (cho ngành thép) / Ma sát 

thấp & EP / Mỡ silicon & hợp chất silicone / Dán & phun / Dầu (dầu 

xích, dầu bánh răng, v.v.) / Lớp phủ chống ma sát / Tải nặng và tốc độ 

thấp / Điện trở nhiệt / Chống ăn mòn .
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name 캐치플로우㈜ / CATCHFLOW Co., Ltd

Person in charge 김태영 / TaeYoung Kim

E-mail ty.kim@catchflow.co.kr

Mobile +82-10-4787-0552

Tel +82-70-4242-0552

Website www.catchflow.co.kr

Address 32, Maeheon-ro 16gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

Business field
Manufacturing, Computer Programming, Service
Sản xuất, Lập trình máy tính, Dịch vụ

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

CATCHFLOW Co., Ltd
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Catchflow is a directional speaker development company that 
transmits sound and information only to specific areas. We 
provide Ultra Directional speakers for customers seeking smart 
sound solutions.
Through this, we are creating social and economic values at the 
same time by building SoT (Sound of Things) and Soundscape.

Noise pollution can be reduced if indiscriminate sound 
propagation can be controlled. SRAY is an ultra-directional 
speaker that delivers sound only to a desired area by focusing 
sound in only one direction using directional characteristics, 
unlike ordinary speakers. 
Through this, sound diffusion can be controlled, and noise 
reduction rates can reduce ambient noises to 20 decibels.

한글

(Korean)

캐치플로우는 특정 영역에만 소리와 정보를 제공하는 초소형
지향성 스피커 솔루션 개발 기업입니다. 스마트 사운드 라이프를
추구하는 고객들을 대상으로 초지향성 스피커를 제공합니다.
이를 통해 SoT(Sound of Things)와 사운드스케이프(Soundscape)
를 구축하여 사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 창출하는
기업으로 성장하고 있습니다. 

근본 문제인 무분별한 소리의 확산을 제어할 수 있다면 소음
공해를 저감 시킬 수 있습니다. 캐치플로우에서 개발한 SRAY
제품은 일반 스피커와는 다르게 지향 특성을 이용하여 한 방향
으로만 소리를 집중시켜 원하는 특정 지역에만 소리를 전달할 수
있는 초지향성 스피커 솔루션입니다. 이를 통해 소리의 확산을 제
어하여, 소음 감소율이 20 데시벨 정도로 주변 소음을 저감
시켜줄 수 있습니다.

베트남어

(Vietnamese)

Catchflow là một công ty phát triển loa định hướng chỉ truyền âm thanh 
và thông tin đến các khu vực cụ thể. Chúng tôi cung cấp loa Ultra 
Directional cho những khách hàng đang tìm kiếm giải pháp âm thanh 
thông minh.
Thông qua đó, chúng tôi đang đồng thời tạo ra các giá trị xã hội và kinh 
tế bằng cách xây dựng SoT (Sound of Things) và Soundscape.

Ô nhiễm tiếng ồn có thể được giảm bớt nếu kiểm soát được việc truyền 
âm bừa bãi. SRAY là loa siêu định hướng chỉ truyền âm thanh đến một 
khu vực mong muốn bằng cách tập trung âm thanh theo một hướng duy 
nhất sử dụng các đặc tính định hướng, không giống như các loa thông 
thường.
Thông qua đó, có thể kiểm soát sự khuếch tán âm thanh và tỷ lệ giảm 
tiếng ồn có thể giảm tiếng ồn xung quanh xuống 20 decibel.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name COCOA

Person in charge Jeongmin Baek

E-mail cocoadesigner@gmail.com

Mobile +82-10-5128-6779

Tel +82-70-7576-3770

Website www.lunar-o.com

Address
Room 4 Creator business center, 4F, 87 Bandal-ro, Youngtong-
gu, Suwon-si, South Korea

Business field
Car accessory (car air purifier) / Phụ kiện ô tô (máy lọc không
khí ô tô)

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

COCOA



29

회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

Cocoa is a Korean company that manufactures and sells air 

purifiers for installing vehicle ventilation. Our vehicle air

purifier is named Luna. Our staffs have more than 8-10 years’ 

experience in product design development. We study 

microscopic dust that is more serious in a car than the road for 

children, elderly people and driver. This study aims to improve 

the air quality of the vehicle and improve the atmosphere 

inside the vehicle. We will work hard for better idea, design 

and production.

한글

(Korean)

코코아는 차량 송풍구 설치형 공기청정기를 생산하고 판매하는 대한

민국 회사입니다. 우리회사의 직원은 8~10년 이상 제품디자인개발 경

력을 가지고 있습니다. 우리는 미세먼지가 도로보다 심각한 차 내부

에서 어린아이와 노인들 그리고 운전을 하고있는 당신을 위해서 연구

합니다.

차량의 공기의 질을 개선하고 차량내부의 분위기를 개선하는데 도움

이 되고자 연구합니다.

우리는 제품의 아이디어부터 디자인, 생산까지 진행합니다.

베트남어
(Vietnamese)

COCOA là một công ty Hàn Quốc sản xuất và bán máy lọc không khí để

lắp đặt hệ thống thông gió cho xe. Máy lọc không khí xe của chúng tôi

được đặt tên là Luna. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có hơn 8-10

năm kinh nghiệm về phát triển thiết kế sản phẩm. Chúng tôi nghiên

cứu, so với bụi trên đường, bụi cực nhỏ trong xe hơi nguy hiểm hơn

đối với trẻ em, người già và tài xế. Nghiên cứu này nhằm cải thiện chất

lượng không khí của xe và cải thiện bầu không khí bên trong xe. Chúng

tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có ý tưởng, thiết kế và sản xuất tốt hơn.
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참가업체정보(Exhibitor Informtion)

Company name ㈜형제파트너 (Hyungjae Partner)

Person in charge 정영민 (Jeong Youngmin)

E-mail dudals0709@naver.com

Mobile +82-10-3889-9307

Tel +82-70-4618-3542

Website http://www.hjp.kr/

Address
경상북도 구미시 옥계2공단로73, 나동 (황상동491)
Na-dong, 73, Okgye 2-gongdan-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-
do (491 Hwangsang-dong)

Business field 전동유틸리티카 / Electric Utility Car / Xe điện tiện ích

주력제품사진(Pictures of Highlight Products)

Hyungjae Partner
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회사소개(Introduction of the Company)

영어
(English)

As a professional company for electric golf cart, our company 

has strengthened our global presence in low-speed electric 

vehicles with our own technology.

Currently, we have developed and dealt in mass production 

sales of AGREV7, AGREV10, which had been certified as 

agricultural machinery.

We are producing more than 15 electric vehicles, such as high 

occupancy vehicles, trucks, facilities management vehicles, and 

resort uses, and selling them to government offices and 

businesses.

한글

(Korean)

당사는 2012년 10월에 창업한 골프카트 기반 전동차 전문기업

으로서 A/S, 자체생산 기술력으로 저속 전동차분야의 선두기업

으로 부상하고 있습니다. 현재 농기계 인증을 획득한 아그레브7, 

아그레브10의 양산모델을 개발하여 시판중이며, 그 외의

다인승 전동차, 트럭, 시설관리차, 리조트 용도 등의 특수목적

전동차를 15종 이상 생산하여 관공서 및 기업 등에 판매하고

있습니다.

베트남어

(Vietnamese)

Là một công ty chuyên nghiệp về xe điện chơi gôn, công ty chúng 

tôi đã tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu trong lĩnh vực xe 

điện tốc độ thấp với công nghệ của riêng chúng tôi.

Hiện tại, chúng tôi đã phát triển và kinh doanh sản xuất hàng loạt

máy móc nông nghiệp AGREV7, AGREV10.

Chúng tôi đang sản xuất hơn 15 loại xe điện, chẳng hạn như xe có 

sức chứa cao, xe tải, xe quản lý cơ sở vật chất và sử dụng trong 

khu nghỉ dưỡng, và bán chúng cho các văn phòng chính phủ và 

doanh nghiệp.




