
                                                              
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023 

 

THƯ MỜI 
V/v: Tham dự Triển lãm và Hội thảo quốc tế HVACR Vietnam 2023 

 

Kính gửi: Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam 

 

Lời đầu tiên, công ty Informa Markets Việt Nam xin gửi đến Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh 

và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE) lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.  

 

Tự hào là đơn vị dẫn đầu trong tổ chức triển lãm thương mại quốc tế, với lịch sử lâu đời 

từ Anh Quốc, Informa Markets vô cùng phấn khởi khi trở lại với HVACR Vietnam 2023 - 

Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về Ngành HVAC, Điện lạnh & Công nghệ Tòa nhà Thông minh 

tại Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/07/2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế 

(ICE), Hà Nội. Qua chương trình, Informa đặt sứ mệnh mang đến cho nhà sản xuất, nhà 

phân phối cùng khách mua hàng doanh nghiệp cơ hội để trưng bày các giải pháp, công 

nghệ tiên tiến, kết nối và thiết lập những mối quan hệ kinh doanh sâu rộng, đồng thời 

tiếp cận vô vàn sáng kiến, xu hướng mới trong ngành. 

Năm 2022 ghi nhận những con số ấn tượng trong dòng vốn FDI vào Việt Nam. Tính đến 

tháng 12/2022, tổng đầu tư nước ngoài ước đạt 22.4 tỷ USD, tăng 13.5% so với cùng kỳ 

năm ngoái (Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, 2023). Kết quả trực tiếp của FDI là yêu cầu cải thiện 

cơ sở hạ tầng để hỗ trợ việc mở rộng các thành phố và trung tâm sản xuất công nghiệp. 

Số lượng và chất lượng các hệ thống HVAC sẽ cần được nâng cao để phục vụ cho tất cả 

mọi ngành, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn y tế, sức khỏe và môi trường. 

Trong phiên bản năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức trên tổng diện tích 3.000 m2, thu hút 

hơn 150 đơn vị trưng bày từ 20 quốc gia dẫn đầu về công nghệ HVACR như Mỹ, EU, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan,... Tại triển lãm, các sản phẩm như linh 

kiện, phụ tùng máy điều hòa, quạt gió, bộ điều khiển, điều nhiệt, thiết bị van gió, ống 

thông gió, hóa chất, kho lạnh cùng nhiều thiết bị, máy móc khác sẽ được trưng bày bởi 

các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Với uy tín sau nhiều năm tổ chức thành công, 

HVACR Vietnam 2023 dự kiến hội tụ hơn 3.000 khách tham quan thương mại 

 

Song song với các hoạt động triển lãm, HVACR Vietnam 2023 còn tổ chức chuỗi Hội thảo 

chuyên ngành và Hội thảo quốc tế, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp từ các chuyên 

gia trong và ngoài nước đến cộng đồng HVAC tại Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên, công 

nghệ HVACR cho Trung tâm Dữ liệu (Data Center) xuất hiện trong chương trình triển lãm. 

Cuộc đua về giải pháp lưu trữ đang diễn ra vô cùng sôi động tại nước ta, điều này đồng 

nghĩa với việc nhu cầu về hệ thống HVACR cho trung tâm dữ liệu sẽ sớm bùng nổ. Đó là 

lý do Informa Markets quyết định đưa công nghệ HVACR về Trung tâm Dữ liệu vào danh 

mục triển lãm, mở ra nhiều hội kinh doanh mới. 

 



                                                              
Chúng tôi trân trọng kính mời quý hội viên của Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa 

Không khí Việt Nam (VISRAE) đến tham dự Triển lãm và Hội thảo quốc tế HVACR Vietnam 

2022, đồng thời đăng ký thuê gian hàng trưng bày để có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với các 

chuyên gia, tìm hiểu về các sản phẩm và công nghệ mới nhất trong ngành HVAC.  

 

Rất mong được đón tiếp Quý vị tại Triển lãm HVACR Vietnam 2023 sắp tới. 

 

Để đăng ký gian hàng và tham gia trưng bày tại Triển lãm HVACR Vietnam 2023, xin vui 

lòng liên hệ Mr. Ryan Nguyen theo số điện thoại: +84 936 915 265 | +84 903 618 210 

hoặc Email: Ryan.Nguyen@informa.com. 

***Danh sách các đơn vị trung bày sẽ được cập nhật sau. 

 

 Trân trọng, 

 

 
 

Ông Tee Boon Teong 

Tổng Giám Đốc, Informa Markets Việt Nam 
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