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THÔNG BÁO CHÍNH THỨC
V/v: Dời ngày tổ chức triển lãm HVACR Vietnam 2021
Kính gửi Quý đơn vị triển lãm, Quý khách tham quan và Quý báo đài,
Nhằm tuân thủ quy định hạn chế đi lại mới được ban hành do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Informa
Markets Vietnam xin thông báo về việc dời ngày tổ chức triển lãm HVACR Vietnam 2021, dự kiến tổ
chức từ ngày 7 – 10 tháng 7 năm 2021 sang ngày 10 – 12 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm hội chợ triển
lãm Sài Gòn (SECC).
HVACR Vietnam 2021 sẽ được tổ chức cùng với các triển lãm chuyên ngành khác như: Vietwater,
Electric & Power Vietnam và Renewable Energy Vietnam nhằm giúp quý vị mở rộng cơ hội phát triển
kinh doanh và kết nối với các đối tác mới. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì kết nối trong
cộng đồng doanh nghiệp trong ngành Cơ Điện Lạnh thông qua nền tảng trực tuyến Digital Connect từ
ngày ngày 7 – 10 tháng 7 năm 2021.
Sau khi cân nhắc và bàn bạc cẩn trọng cùng với hội đồng thành viên và đối tác, chúng tôi tin rằng sự thay
đổi này là biện pháp đồng hành tốt nhất đối với các đơn vị tham gia triển lãm và khách tham quan, đồng
thời có thêm thời gian để thị trường ổn định và phục hồi, tạo điều kiện tốt nhất cho một triển lãm diễn ra
thành công và an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi này sẽ gây ra sự bất tiện cho Quý vị
và rất mong nhận được sự thấu hiểu và thông cảm từ Quý vị.
Ban tổ chức đánh giá cao sự hợp tác cũng như hỗ trợ của Quý đơn vị dành cho triển lãm HVACR
Vietnam 2021. Chúng tôi quyết tâm sẽ mang lại một kỳ triển lãm chất lượng, với sự tham gia đông đảo
của các đơn vị triển lãm, các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong ngành.
Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua số điện thoại +84 28 3622
2588 hoặc email hvacrvietnam.mkt@informa.com
Quý vị vui lòng theo dõi thông tin cập nhật trên các kênh chính thức của chúng tôi:
•

Website: https://www.hvacrseries.com/vietnam

•

Facebook: https://www.facebook.com/hvacrvn2021

Chúng tôi rất mong muốn được đón tiếp Quý vị tại Digital Connect và triển lãm HVACR Vietnam 2021.
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