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Vietnam Auto Expo 2021 

 

 

 

Data: Dal 19 al 22 agosto 2021  

Luogo: National Convention Center - NCC, No.1, Corso Thang Long, Me Tri, Nam Tu Liem, 

Hanoi.  

Stand previsti: 500 stand  
Prodotti in esposizione: Prodotti dell’industria dei trasporti, industria di supporto, servizi per garage, 

tecnologie applicate per l'industria dei trasporti, servizi bancari e assicurativi, servizi di consulenza per 

il supporto immobiliare, vendita e consumo.  

 

Vietnam Auto Expo 2021 presenterà ai visitatori gli ultimi prodotti e tecnologie, esponendo una 

varietà di veicoli presenti in Vietnam e nel mercato mondiale. L'evento è considerato una meta utile 

per fornire informazioni sulle strategie di sviluppo del settore e, allo stesso tempo, è un forum di 

dialogo diretto tra enti governativi e imprese con lo scopo di aiutare le imprese a pianificare le proprie 

strategie per il futuro.  

Il famoso AutoExpo è una attraente fiera per le imprese manifatturiere e di import-export. La sua 

importanza è testimoniata dalla continua presenza di marchi prestigiosi negli anni. Questo è un evento 

imperdibile per gli appassionati di auto, motociclette e per gli esperti nazionali e internazionali del 

settore.  

 

Fonte: TradePro 
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Triển lãm Quốc tế về Giao Thông, Vận tải & Công nghiệp Hỗ trợ 
 

Thời gian: 19/08 đến 22/08/2021. 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - NCC, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Tư Liêm, 

Hà Nội. 

Quy mô dự kiến: ~500 gian hàng. 

Ngành hàng trưng bày: Phương tiện giao thông, Công nghiệp phụ trợ, Dịch vụ Gara, Dự án nghiên 

cứu, phát triển công nghệ ứng dụng phục vụ ngành phương tiện giao thông, Dịch vụ ngân hàng & Bảo 

hiểm, Dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

Vietnam Auto Expo 2021 sẽ giới thiệu đến khách tham quan những sản phẩm và công nghệ mới 

nhất, triển lãm các loại phương tiện giao thông đa dạng và phong phú tại thị trường Việt Nam và Thế 

giới; Sự kiện là nơi cung cấp thông tin về chiến lược phát triển, là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa các 

cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp hoạch định chiến lược cho tương lai. 

AutoExpo nổi tiếng là sân chơi có sức hút đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu cũng như 

thương mại, được minh chứng bởi sự hiện diện của các thương hiệu nổi tiếng trong nhiều năm. Đây là 

sự kiện không thể bỏ qua đối với người đam mê ôtô, xe máy và các chuyên gia đầu ngành trong nước 

và quốc tế. 
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