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mailto:vietfood@vinexad.com.vn


 
 

 2   

 

 

A.  HƯỚNG DẪN CHI TIẾT     TRANG   

      I - THÔNG TIN CHUNG  3  

 II - ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ       3  

 III –THỜI GIAN TRIỂN LÃM, DÀN DỰNG VÀ THÁO DỠ       4 

 IV- QUY ĐỊNH CHUNG           5 

      

   

B.  DỊCH VỤ/ ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

 

I. DÀN DỰNG GIAN HÀNG ĐẶC BIỆT/NÂNG CẤP  

   CS - 1:  ĐĂNG KÝ TỰ THI CÔNG GIAN HÀNG                  9 

   CS - 2:  BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG                  11 

 CS - 3: ĐĂNG KÝ DỰNG GIAN HÀNG ĐẶC BIỆT &  

   THI CÔNG NGOÀI GIỜ QUI ĐỊNH        12 

 

II. DỊCH VỤ YÊU CẦU   

  RS - 1: QUẢNG CÁO TRÊN CUỐN KỶ YẾU CHÍNH THỨC CỦA HỘI CHỢ  13 

   RS - 2: THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN                  14 

   RS - 3: THUÊ THIẾT BỊ  ( bàn, ghế, kệ, tủ…)                              19 

   RS - 4: THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH    25 

 RS – 5: MÁY NÉN KHÍ, ĐƯỜNG CẤP THOÁT NƯỚC        31 

 RS – 6: THUÊ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG    32 

 

 

 

 

 



 
 

 3   

A-HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 
I- THÔNG TIN CHUNG 
 

Tên Triển lãm   

Triển lãm Quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 27 – VIETFOOD & BEVERAGE 2023 

Triển lãm Quốc tế về Thiết bị và Công nghệ chế biến, bao bì Thực phẩm và Đồ uống lần thứ 27 – 

PROPACK 2023 

 

Địa điểm:         

Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sài Gòn (SECC) 

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

 

Thời gian:  10-12/ 8/ 2023 

Thời gian mở cửa:  

10-11-12/ 8 / 2023        :    9:00  – 17:00  

Đơn vị ủng hộ :       

Bộ Công Thương Việt Nam 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Tổ chức:        

Công ty Cổ Phần Quảng cáo & Hội chợ thương mại VINEXAD  

Phối hợp tổ chức: 

Hội Lương Thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 

Hiệp Hội Bia - Rượu - Nước Giải Khát Việt nam 

II- ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ  

1. BAN TỔ CHỨC: 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại  VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hà Nội – Việt Nam 

Tel.  +84-24-3825 5546, 3934 0474  

E-mail : vietfood@vinexad.com.vn  

 - Giám đốc dự án:  Bà Đào Thu Hà   - H/P.0912 000 406 

 - Trưởng ban dịch vụ:  Bà Nguyễn Kim Dung  - H/P.0913 597 954 

   Bà Đỗ Thu Hương  - H/P:0913 341 629 

 - Trưởng ban Hàng hoá :  Ông Ngô Minh  - H/P.0903498285 

 - Trưởng ban Tài chính :  Bà Nguyễn Tuyết Mai  - H/P.0989 630 887 

 

2. CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ: 
 

 Dàn dựng gian hàng chính thức:  
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD 

 Số 9 Đinh Lễ, Hà Nội 

 Tel. : +84-24-3825 5546 / 3934 0474        

 E-mail : vietfood@vinexad.com.vn;  

 Liên hệ : Bà Kim Dung – 0913 597 954 

 

 Vận chuyển hàng hóa chính thức: 
 

TRADELINKS LOGISTICS & SERVICES CO., LTD  

Địa chỉ: 1 D lane 165/8 Mai Dich Street; Cau Giay District, Hanoi ; Vietnam  

Tel :  +84 243 386 2720 

Email : info@tradelinkslogistics.com 

Người liên hệ : David Linh / Managing Director  

Mobile: 098 3944228 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD 

Địa chỉ: Số 9 Đinh Lễ, Hà Nội 
Người liên hệ: Mr. Ngô Minh  

H/P: + 84-903498285  Tel: +84-24-38255546 ext: 435     

Email: minhngo@vinexad.com.vn 

 

III – THỜI GIAN TRIỂN LÃM, DÀN DỰNG, THÁO DỠ 

 

THỜI GIAN DÀN DỰNG Ngày Giờ 

Đơn vị dàn dựng chính thức bắt đầu bàn giao đất và dàn dựng gian 

hàng 

7/ 8/2023 13.00 –17.00 

Các đơn vị dàn dựng không chính thức bắt đầu dàn dựng 8 / 8 / 2023 8.00 – 17.00 

Nhà triển lãm bắt đầu đưa hàng vào, nhận thẻ, trưng bày và trang 

trí gian hàng tiêu chuẩn  

9/ 8 /  2023 8.00 – 21.00 

 

THỜI GIAN HỘI CHỢ Ngày Giờ 

Lễ Khai mạc 10 / 8 /  2023 9.00 – 10.00 

Thời gian mở cửa  10~12 / 8 / 2023 9.00 – 17.00 

 

 

 

THỜI GIAN THÁO DỠ Ngày Giờ 

Thời gian tháo dỡ gian hàng  12/ 8/ 2023 

13/ 8/ 2023 

17.00 – 22.00 

 8.00 – 10.00  
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PHÍ LÀM THÊM GIỜ 

Ngày 7,8/8/2023 Thời gian Sau18:00;  

Ngày 9 / 8 / 2023 Thời gian Sau 21:00 

Ngày 13 / 8 / 2023  

SẢNH TRIỂN LÃM GIAN HÀNG ĐƠN GIÁ /GIỜ MÔ TẢ 

A1/A2 Gian hàng ≤ 36m2 2.750.000đ  

A1/A2 Gian hàng ≤ 72m2  3.500.000đ  

A1/A2 Gian hàng ≤ 108m2  4.200.000đ  

 

 

Chú ý :  
 

+ Trong thời gian mở cửa triển lãm không được vận chuyển và tháo dỡ hàng. 

+ Trong thời gian dàn dựng/trang trí gian hàng hoặc vận chuyển hàng vào/ra, khách hàng phải tự bảo quản 

hàng hoá của mình. Trước giờ khai mạc, thời gian khách hàng vận chuyển hàng vào/ra và thời gian mở 

cửa Triển lãm, Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hoá của khách bị mất, hoặc bị hỏng. 

 

IV – QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. ĐĂNG KÝ THAM GIA: 

 1.1. Điền vào bản đăng ký tham gia Triển lãm. Dựa vào mặt hàng trưng bày, thời gian đăng ký và sau 

khi khách hàng đặt cọc 50%, Ban Tổ chức sẽ bố trí gian hàng cho các đơn vị tham gia trên cơ sở ưu tiên 

“đăng ký trước xếp chỗ trước”.  

 1.2. Trong trường hợp huỷ không tham gia, khách hàng phải gửi công văn đến Ban Tổ chức 60 ngày 

trước ngày khai mạc Hội chợ. Nếu khách hàng đã nộp 100% giá trị hợp đồng, Ban Tổ chức sẽ hoàn trả lại 

50% giá trị hợp đồng.  

 1.3. Thay đổi thời gian và địa điểm: Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền thay đổi thời 

gian và địa điểm hội chợ. Ban Tổ chức sẽ thông báo cho khách hàng thời gian và địa điểm mới ít nhất 1 

tháng trước thời gian cũ. Các hợp đồng thuê đất vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực đối với thời gian và địa 

điểm mới. 

 

2.DÀN DỰNG GIAN HÀNG: 

 2.1. Gian hàng tiêu chuẩn và đất trống  : 

 a) Gian hàng tiêu chuẩn : 

* Kích thước : 3m (rộng)  x  3m (dài)  x  2.5m (cao) 

   (Tổng diện tích: 9.0 m2) 

* Gian hàng tiêu chuẩn 9 m2 bao gồm các thiết bị và dịch vụ sau: 

Vách gian hàng, biển hiệu tên công ty, thảm trải sàn, 02 đèn tuýp, 01 bàn, 02 ghế, 01 ổ cắm 

220V/5 Amp, 1 sọt rác, giới thiệu trên kỷ yếu của triển lãm ( đen trắng) 

Hình ảnh gian hàng tiêu chuẩn 9m2:  
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* Kích thước lọt lòng của từng vách gian hàng: 235cm (cao) x 97 cm (rộng) 

* Lưu ý: Ban tổ chức nhận dịch vụ in ấn poster và logo theo yêu cầu của nhà triển lãm. (Vui lòng 

tham khảo phí dịch vụ trong Form RS4) 

 b) Đất trống: 

 * Khách hàng phải tự dàn dựng. Phí quản lý, thẻ dàn dựng do SECC quy định sẽ được áp dụng 

đối với các đơn vị thuê đất trống, tự dựng gian hàng hoặc đơn vị nâng cấp từ gian  hàng tiêu chuẩn. 

Đề nghị điền vào form CS1 (trang 09) trong hướng dẫn này (bắt buộc) 

* Đất trống không bao gồm nguồn cung cấp điện. Để nối điện hoặc thuê thêm các dịch vụ làm 

thêm giờ, Quý khách vui lòng tham khảo và điền vào các form CS-1, CS-2, CS-3 và gửi Ban Tổ 

chức trước 30/6/2023. Đăng ký sau hạn trên sẽ phải thanh toán thêm 20% và đăng ký tại 

Triển lãm sẽ phải thanh toán thêm 30%.  

 

2.2. Đơn vị dàn dựng chính thức sẽ phối hợp với Ban Tổ chức để dàn dựng gian hàng tiêu chuẩn. Các gian 

hàng có thiết kế đặc biệt phải phù hợp với thiết kế chung của Hội chợ và phải được Ban Tổ chức cho phép 

trước khi xây dựng. Chiều cao tối đa của gian hàng phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên.  

 

Khách hàng phải có trách nhiệm chuyển toàn bộ thùng, bao bì, rác thải ra khỏi hội chợ ít nhất 12 giờ trước 

giờ khai mạc. Ban Tổ chức có quyền phạt nếu vi phạm. Khách hàng phải chú ý tránh gây hỏng hóc, thiệt 

hại cho nhà triển lãm và phải chịu phạt vì lỗi do mình gây ra. 

  

3. HOẠT ĐỘNG GIAN HÀNG : 

- Khách hàng phải điền vào form “FS-2” để lấy thẻ ra vào. Khách hàng phải đeo thẻ trong suốt thời gian 

hội chợ, kể cả quá trình dàn dựng và tháo dỡ. 

- Khách hàng phải đến sớm trước giờ mở cửa 30 phút và ra về muộn hơn giờ đóng cửa 30 phút. Khi 

nhận gian hàng buổi sáng, nếu phát hiện thấy hiện tượng mất mát, khách hàng phải giữ nguyên hiện 

trường và thông báo ngay cho Ban Tổ chức. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tư trang, hành lý trong thời gian Triển lãm. 

 

4. CÁC DỊCH VỤ :  
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Khi yêu cầu cung cấp các dịch vụ, khách hàng điền vào các form kèm dưới đây và gửi về cho Ban Tổ 

chức.:  

 

 Dịch vụ dàn dựng 

 - Form CS – 1: Đăng ký tự thi công gian hàng ( bao gồm đóng phí quản lý, thẻ dàn dựng) 

 - Form CS – 2: Biên bản bàn giao mặt bằng 

 - Form CS – 3: Đăng ký thi công gian hàng đặc biệt và thi công ngoài giờ 

 

 Dịch vụ đăng quảng cáo, thuê thiết bị, điện và các dịch vụ khác    
 - Form RS – 1: Quảng cáo trên Cuốn Kỷ yếu chính thức của Hội chợ 

 - Form RS – 2: Thuê thiết bị điện, nguồn điện 

 - Form RS – 3: Thuê thiết bị viễn thông  

 - Form RS – 4: Thuê thiết bị  

 - Form RS – 5: Thuê thiết bị khác 

Dịch vụ sẽ được cung cấp khi khách hàng gửi đơn đăng ký đến ban Tổ chức theo thời hạn ghi trong đơn.  

Sau thời hạn đó, Ban Tổ chức có thể không cung cấp được dịch vụ. Nếu dịch vụ được cung cấp sau thời 

hạn đăng ký, khách hàng phải thanh toán thêm 30% gía trị hợp đồng. 

 

5. BẢO VỆ VÀ VỆ SINH 

5.1 Bảo vệ 

- Đề nghị các đơn vị triển lãm đeo thẻ khi ra vào khu triển lãm, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm soát thẻ 

của các nhân viên gian hàng khi ra vào cửa và trong gian hàng. 

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm bảo vệ chung toàn bộ khu triển lãm ngoài giờ mở cửa. Trong thời gian 

mở cửa Ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực triển lãm, nhân viên gian 

hàng có trách nhiệm tự bảo quản hàng hóa trong gian hàng của mình. 

- Các gian hàng thuê đất trống ngoài trời phải liên hệ với Bảo vệ của Trung tâm triển lãm để tự bảo quản 

gian hàng. 

5.2 Vệ sinh: 

- Hàng ngày ban tổ chức sẽ tiến hành làm vệ sinh chung toàn bộ khu triển lãm. 

- Việc dọn vệ sinh trong gian hàng sẽ do nhân viên các gian hàng tự thực hiện và gom toàn bộ rác vào sọt 

rác hoặc đưa ra khu vực lối đi chung vào cuối giờ hàng ngày. 

- Các nhân viên làm vệ sinh không được phép vào gian hàng và khu trưng bày của các doanh nghiệp. 

BTC chỉ làm vệ sinh trong gian hàng khi được các gian hàng yêu cầu và có đại diện của gian hàng giám 

sát. 

6. ĐIỆN VÀ NƯỚC: 

- Ngoài Ban Tổ chức và nhà dàn dựng chính thức, không ai có quyền lắp đặt điện, nước trong nhà triển 

lãm.  

- Ban Tổ chức có quyền ngừng cung cấp điện nếu thấy nguy hiểm cho khách tham quan và khách tham 

gia trưng bày. 

- Điện và nước được cung cấp 30 phút trước và sau giờ đóng mở cửa hàng ngày. 

- Điện sẽ được cung cấp nếu khách hàng đăng ký trong thời gian dàn dựng và tháo dỡ. 

- Trong trường hợp dàn dựng gian hàng đặc biệt, khách hàng phải gửi thiết kế điện/nước cho Ban Tổ 

chức trước 23/6/2023 

 

7. NGHIÊM CẤM :  

Ban Tổ chức có quyền đóng cửa gian hàng nếu vi phạm các quy định của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức 

nghiêm cấm:  

- Hút thuốc lá 
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- Sử dụng lửa, các loại bếp đun nấu ( kể cả bếp điện ) 

-  Sử dụng loa với tần suất cao phục vụ các mục đích quảng cáo gây ảnh hưởng tới khu trưng bày bên 

cạnh 

- Phân phát các vật phẩm quảng cáo, ấn phẩm,… có nội dung không phù hợp với phong tục và văn hoá 

hoặc có hại tới an ninh quốc gia. 

- Cấm lưu hành bản đồ vi phạm chủ quyền Quốc gia Việt nam: Từ ngày 1/4/2020, cá nhân, tổ chức vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là 

cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với 

tổ chức. ( Theo Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đo đạc và bản đồ) 

- Catalog, tờ rơi quảng cáo chỉ được phát tại khu vực trưng bày của công ty. 

- Trưng bày hàng hoá, hoặc chi tiết trưng bày/quảng cáo vượt quá chiều cao 2,5 m phải được phép của 

Ban tổ chức (thiết kế cụ thể gửi Ban Tổ chức phê duyệt trước ngày 01/7/2023). Trưng bày sản phẩm, 

và các trang trí chỉ được thực hiện trong phạm vi diện tích gian hàng; nghiêm cấm che phủ biển tên 

gian hàng hoặc làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của Hội chợ hoặc gây ảnh hưởng đến các khu trưng 

bày bên cạnh 

8. QUY ĐỊNH VỀ TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM 

Các đơn vị phải chấp hành các quy định về trưng bày hàng hoá khi tham gia Hội chợ/ Triển lãm theo quy 

định của nhà nước đặc biệt lưu ý các quy định sau: 

* Thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật về Hoạt động thương mại (Luật Thương mại 2005 

và các Nghị định hướng dẫn thực hiện);  

 Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (Nghị định 

59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006);  

 Nhãn hàng hoá, nhãn phụ (Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006);  

 Xuất xứ hàng hóa (Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006);  

 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013) 

 

- Hàng hóa trưng bày: Không trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại loại hàng hóa, dịch vụ thuộc 

danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa 

không hoặc chưa được phép lưu hành, dịch vụ chưa được phép cung ứng tại Việt Nam hoặc hàng hóa 

không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định, hàng hóa hết hạn sử dụng 

- Đăng ký khuyến mại: Đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực 

hiện khuyến mại, giảm giá; 

- Không thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá hàng hóa và dịch vụ với mức giảm giá vượt quá 

mức giảm giá tối đa được phép đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định; 

- Không khuyến mại thuốc lá, rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 15 

độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức 

* Thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật về Lưu thông hàng hóa  

(Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ: Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 

tháng 05 năm 2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị 

trường) 

9. CÁC QUY ĐỊNH BỔ SUNG 

Khi cần thiết, để đảm bảo hoạt động của Hội chợ, Ban Tổ chức sẽ ban hành các quy định bổ sung. Khách 

hàng phải tuân thủ các quy định bổ sung này. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=89/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=80/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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  B- DỊCH VỤ/ ĐƠN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

I- DÀN DỰNG GIAN HÀNG ĐẶC BIỆT/ NÂNG CẤP 

Form  CS -1        :  ĐĂNG KÝ TỰ THI CÔNG GIAN HÀNG 
Hạn dăng ký: Ngày 30/6/2023 

(Dành cho công ty thuê đất trống hoặc nhà thầu  bên ngoài hoặc công ty tự dựng gian hàng) 

Tên công ty : _______________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng : _________________________ 

Tel. : ____________________________E-mail : ________________ 

Người đại diện : ______________________________________Chức vụ : ______________ 

Tất cả các đơn vị tự thi công dàn dựng phải đăng ký và nộp đầy đủ các khoản phí sau trước khi vào dàn 

dựng để nhận thẻ thi công và bàn giao mặt bằng:  

 

 

Về phần phí bảo lãnh thi công (ký quĩ), thẻ thi công gian hàng, Phí quản lý của các công ty tự dựng 

gian hàng vui lòng liên hệ với Lê Hà Minh Phương, nhân viên của tòa nhà SECC.    

HP: 0909.36.91.27  / Email: minhphuong@secc.com.vn để đăng ký nhận thẻ dàn dựng và thanh toán 

các loại phí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
Hạng mục 

Đơn giá  

( VND/1 kỳ) 

Số lượng Thành tiền 

(VND) 

I. Phí bảo lãnh thi công (ký quỹ) 1.100.000/m2   

II. Thẻ thi công gian hàng 110,000/thẻ   

III. Phí quản lý 120,000/m2   

IV 

Bổ sung phí dịch vụ dàn dựng (Chuyển đổi 

từ gian tiêu chuẩn thành gian đặc biệt hoặc  

mặt bằng trống) 

45.000/ m2 

 

 
 

 

V. 

Phí dịch vụ nâng cấp gian hàng (phần 

trang trí bằng hiflex vượt quá không gian 

quy định của gian tiêu chuẩn)  

25.000/m2 

 

 
 

 

   Cộng  

   VAT   

   Tổng cộng  

mailto:minhphuong@secc.com.vn
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Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên công ty :______________________________________Gian hàng số:_____________________  

Địa chỉ: _______________________________________________ 

Điện thoại:___________________ Email: ______________________ 

Người đại diện:_____ ________________________Chức danh:__________________________  

Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 30/6/2023 

VINEXAD 

 Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 

       

Ghi chú: 

 Đơn vị đăng ký khi đã xác nhận vào mẫu đơn, coi như đã hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng và đủ 

các quy định của Ban quản lý nhà triển lãm  

 Phí quản lý là khoản phí mà nhà thầu thi công phải trả khi vào dàn dựng để được thi công, quét 

dọn, bảo vệ và các dịch vụ khác, phí quản lý sẽ không được hoàn trả lại.  

 Phí bảo lãnh thi công là khoản tiền nhằm đảm bảo trách nhiệm thi công của các nhà thầu đối với 

Trung tâm triển lãm, phí bảo lãnh thi công sẽ được hoàn trả sau khi nhà thầu đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ theo quy định sử dụng mặt bằng nhà triển lãm.  

 Các gian hàng tự dàn dựng phải chịu trách nhiệm an toàn về điện cũng như quản lý nhân công trong 

phạm vi gian hàng của mình. Mọi vi phạm, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định nhà triển 

lãm SECC và theo pháp luật Việt Nam. Các đơn vị không được phép kết nối bất kì thiết bị điện nào 

khác vào nguôn điện chung của triển lãm. KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN RIÊNG. 

 

STT 
Hạng mục 

Đơn giá  

( VND/1 kỳ) 

Số lượng Thành tiền 

(VND) 

VI. Nguồn điện (chưa bao gồm phí điện tiêu thụ cho đèn)   

1 Ổ cắm 5Amp/220V (Max 600W) 650.000   

2 Ổ cắm 5Amp/220V (Max 600W) – 24h 900.000   

3 Ổ cắm 15 Amp/220V (Max 1800W) 1.300.000   

4 Ổ cắm 15 Amp/220V (Max 1800W) – 24h 1.700.000   

5 Nguồn 30 Amp/220V (Max 3600W) 2.300.000   

6 Nguồn 30 Amp/220V (Max 3600W) – 24h 2.900.000   

7 Nguồn điện 60 Amp/220V (Max 7200W) 4.500.000   

8 Nguồn 60 Amp/220V(Max 7200W) – 24h 6.000.000   

9 Nguồn điện 15 Amp, 3 pha (Max 5Kw) 3.800.000   

10 Nguồn điện 30 Amp, 3 pha (Max 10Kw) 7.200.000   

VII. Cầu dao điện cho đèn và ổ cắm  

1 Cầu dao 1000W/220V  3.000.000   

2 Cầu dao 2000W/220V 6.000.000   

3 Cầu dao 5000W/220V 11.000.000   

4 Cầu dao 3 x 2000W/220V 14.000.000   

5 Cầu dao 3 x 3000W/220V 17.000.000   

Cộng   

VAT   

Tổng cộng  

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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Form  CS - 2        :  BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG 
( Chỉ dành cho công ty thuê đất trống hoặc nhà thầu  bên ngoài) 

Hạn dăng ký: Ngày 30/6/2023 

 

Tên công ty : ___________________________________ Gian hàng số : _______________  

Địa chỉ : ___________________________________________________________________ 

Tel. : ______________________________________E-mail : _____________________ 

Người đại diện : ________________________________________Chức vụ : _____________ 

Đơn vị thi công, tham gia Hội chợ cam kết thực hiện các quy định sau: 

1.  Thời gian diễn ra Hội chợ :  

 từ ngày 10 – 12/8/2023, hàng ngày mở cửa từ 9:00 – 17:00 

2.  Thời gian Thi công kết cấu thiết kế đặc biệt và khu gian hàng tiêu chuẩn :                  

 8/8/2023 : từ  8:00 - 17:00; 10/8/2023: Từ 8:00 – 21:00 

3.  Thời gian bàn giao gian hàng tiêu chuẩn, đưa hàng vào và trang trí gian hàng tiêu chuẩn :  

  9/8/2023 : từ  8:00 – 21:00  

4.  Tháo dỡ và đưa hàng trưng bày ra khỏi khu triển lãm :                     

  - 12/8/2023: từ 17:00 - 22:00  

  - 13/8/2023: từ   9:00 - 12:00 

5.  Trong quá trình trang trí và trưng bày hàng, các đơn vị phải tuân thủ theo các quy định chung của Ban 

Quản lý và Ban Tổ chức, đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung và các nguyên tắc về PCCC, không khoan, 

đục vào gian hàng, xuống sàn nhà, tường, cột, … 

6.  Mọi vật liệu, kết cấu phục vụ thi công phải được gia công trong xưởng, và tiến hành lắp ráp tại hiện 

trường. Không được đánh giấy ráp, phun sơn (được phép lăn sơn), gây bụi trong nhà triển lãm.  

7.  Việc thi công dàn dựng và lắp đặt vận hành thiết bị máy móc không được gây ảnh hưởng đến các gian 

hàng lân cận và xâm hại đến diện tich ngoài mặt bằng được bàn giao.  

8. Đơn vị thi công có nhu cầu đường điện, tiếp nhận mặt bằng sớm hoặc thi công ngoài giờ quy định phải 

điền vào đơn đăng ký liên quan và thanh toán chi phí cho Ban Tổ chức. 

 Nếu đơn vị thi công/công ty tham gia Hội chợ vi phạm các quy định trên đây, Ban Tổ chức có quyền 

đề nghị Ban Bảo vệ can thiệp, và bị xử lý theo quy định. 

 

Ngày tiếp nhận mặt bằng : ________/____/2023 

Đại diện đơn vị thi công, tham gia Triển lãm  Xác nhận của Ban Tổ chức 

 (Ghi rõ họ tên và chức vụ) 
 

 

 

 

VINEXAD 

Tel. 024-3825 5546                       E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 

CP: Ms. Kim Dung – H/P: 0913 597954  Email: dungvinexad@gmail.com 

 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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Form  CS - 3       :  ĐĂNG KÝ THI CÔNG GIAN HÀNG ĐẶC BIỆT & 

THI CÔNG NGOÀI GIỜ QUI ĐỊNH 

Hạn dăng ký: Ngày 30/6/2023 

Tên công ty : ______________________________________Gian hàng số : ______________ 

Địa chỉ : ____________________________________________________________________ 

Tel. : ____________________Fax : ____________________E-mail : ___________________ 

Người đại diện : ________________________________Chức vụ : _____________________ 

1. Đăng ký làm việc theo thời gian mở cửa nhà triển lãm :  

  Thi công kết cấu thiết kế đặc biệt và khu gian hàng tiêu chuẩn:  

     8/8/2023 : từ  8:00 - 18:00 

     9/8/2023 : từ  8:00 - 21:00  

  Bàn giao gian hàng tiêu chuẩn, các công ty đưa hàng vào và trang trí gian hàng:  

       9/8/2023 : từ  8:00 - 21:00  

  Tháo dỡ và đưa hàng trưng bày ra khỏi khu triển lãm :           

      - 12/8/2023: từ  17:00 - 22:00   

  - 13/8/2023: từ   8:00 - 12:00 

2. Đăng ký nhận mặt bằng sớm:  

 Đề nghị được nhận mặt bằng thi công sớm hơn thời gian quy định:  

    từ _____ :00, ngày ____/8/2023 

3. Đăng ký làm việc ngoài giờ:  

 Thi công ngoài giờ, vận chuyển hàng ra/vào khu triển lãm ngoài giờ quy định :  

- Gian hàng ≤ 36m2: 2.750.000đ/giờ  x  _______ giờ  =  _____________  

- Gian hàng ≤ 72m2 : 3.500.000đ/giờ x  _______ giờ  =  _____________  

- Gian hàng ≤ 108m2 : 4.200.000đ/giờ x  _______ giờ  =  _____________  

4. Đăng ký thi công gian hàng đặc biệt: 

 Ngày gửi thiết kế để Ban Tổ chức phê duyệt (trước ngày 23/6/2023) :  

5. Đăng ký thay đổi kết cấu gian hàng tiêu chuẩn : 

 Ngày gửi yêu cầu thay đổi kết cấu, thiết bị gian hàng tiêu chuẩn (trước ngày 23/6/2023):  

 Yêu cầu Ban Tổ chức gửi báo giá thực hiện, căn cứ theo thiết kế mới, lắp đặt thiết bị phát sinh. 

                                                                     Tổng cộng  =  _____________  

6. Các đề nghị khác của đơn vị thi công (Nếu có) :   

 Ngày đăng ký : ________/____/2023 

 

Đại diện đơn vị thi công, tham gia Triển lãm  Xác nhận của Ban Tổ chức 

 (Ghi rõ họ tên và chức vụ) 

 

VINEXAD 

Tel. 024-3825 5546                       E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 

CP: Ms. Kim Dung – H/P: 0913 597954             dungvinexad@gmail.com 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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II- DỊCH VỤ YÊU CẦU 
 

Form  RS - 1        :  ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO TRÊN CUỐN KỶ YẾU CHÍNH THỨC  

CỦA TRIỂN LÃM 
Hạn dăng ký: Ngày 30/6/2023 

 

Cuốn kỷ yếu các công ty tham gia Vietfood & Beverage _ProPack 2023 được in tổng cộng 10.000 

cuốn, phát tại Hội chợ cho khách tới làm việc Hội chợ, các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại 

trong và ngoài nước, các đơn vị sản xuất và kinh doanh có yêu cầu. 

 

Gian hàng số : ________________________________ Diện tích gian hàng : ____________ 

Tên công ty : _______________________________________________________________ 

Địa chỉ : ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tel. : ___________________E-mail : _____________________Web-site ______________ 

Người đại diện : __________________________Chức vụ : __________________________ 

 

Chúng tôi đăng ký đăng quảng cáo trong cuốn Kỷ yếu Doanh nghiệp tham gia Vietfood & 

Beverage - ProPack 2023, chi tiết như sau :  

1. Đăng ký quảng cáo :  

Vị trí quảng cáo 4 Màu  

  Trang bìa 4  10.000.000 VND 

  Trang bìa 2 10.000.000 VND   

  Trang bìa 3 8.000.000 VND 

  Trang trong 6.000.000 VND    

Ghi chú :  - Kích thước trang quảng cáo : 145 mm (rộng)  x  205 mm (cao) 

  - Cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết : phim âm bản, thiết kế, chế bản in 

 - Thực hiện thanh toán đồng thời với bản đăng ký này. 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD 

Tài khoản tiền Việt : 0021.000.000.172 

tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

 

 Đại diện đơn vị tham gia Hội chợ  Xác nhận của Ban Tổ chức 

 (Ghi rõ họ tên và chức vụ) 

 

 

 

Đề nghị quý Khách điền thông tin, và gửi kèm File hình ảnh theo yêu cầu về Ban tổ chức trước 

ngày15/6/2023 
VINEXAD 
Tel: (84) 24 38255546     Email : vietfood@vinexad.com.vn  

 

 

 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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Form RS-2        :  ĐĂNG KÝ THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN, NGUỒN ĐIỆN 

(Hạn đăng ký: 01/7/2023) 

Ký 

hiệu Hạng mục thiết bị  Giá  (VNĐ) Số lượng 
Thành tiền 

(VNĐ) 

I. 

Phí thuê nguồn điện và 

thiết bị điện 
    

1 Đèn neon 1.2m  

 

250.000   

2 

Đèn Spotlight ánh sáng 

vàng 13W 

 

400.000   

3 

Đèn Spotlight ánh sáng 

trắng 13W 

 

450.000   

4 

Đèn Spotlight có cần ánh 

sáng vàng 13W 

 

450.000   

5 

Đèn Spotlight có cần ánh 

sáng trắng 13W 

 

500.000   

6 

Đèn downlight ánh sáng 

vàng 9W 

 

400.000   

7 

Đèn downlight ánh sáng 

trắng 9W 

 

450.000   



 
 

 15   

8 

Đèn pha ánh sáng vàng 

50W 

 

650.000   

9 

Đèn pha ánh sáng trắng 

50W 

 

800.000   

10 

Đèn pha ánh sáng vàng có 

tay  
 800.000   

11 

Đèn pha ánh sáng trắng có 

tay  
 950.000   

II. 

Cầu dao điện cho đèn và ổ 

cắm  
    

1 Cầu dao 1000W/220V 

 

3.000.000   

2 Cầu dao 2000W/220V 

 

6.000.000   

3 Cầu dao 5000W/220V 

 

11.000.000   

4 Cầu dao 3 x 2000W/220V 

 

14.000.000   

5 Cầu dao 3 x 3000W/220V 

 

17.000.000   

III. 

Nguồn cho máy móc, thiết 

bị 
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1 

Ổ cắm 5A/220V (Max 

600W) 

 

650.000   

2 

Ổ cắm 5A/220V (Max 

600W) - 24h 

 

900.000   

3 

Ổ cắm 15A/220V (Max 

1800W) 

 

1.300.000   

4 

Ổ cắm 15A/220V (Max 

1800W) - 24h 

 

1.700.000   

5 

Nguồn 30A/220V (Max 

3600W)  

 

2.300.000   

6 

Nguồn 30A/220V (Max 

3600W)  – 24h 

 

3.000.000   

7 

Nguồn  60A/220V (Max 

7200W)   

 

4.500.000   

8 

Nguồn  60A/220V (Max 

7200W)  – 24h 

 

6.000.000   

9 Nguồn 15A/380V, 3 phase 

 

3.800.000   
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10 

Nguồn 15A/380V, 3 phase – 

24h 

 

6.000.000   

11 Nguồn 30A/380V  

 

7.000.000   

12 Nguồn 30A/380V – 24h 

 

9.500.000   

13 

Nguồn 60A/380V (Max 

20Kw)  

 

11.500.000   

14 

Nguồn 60A/380V (Max 

20Kw)  - 24h 

 

13.000.000   

 

Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên công ty :______________________________________Gian hàng số:_____________________ _ 

Địa chỉ: _______________________________________________ 

Điện thoại:___________________ Email: ______________________ 

Người đại diện:_____ ________________________Chức danh:__________________________ _ 

Ký xác nhận:________________________ Date_________________________ 

Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2023 

VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà nội, Việt Nam 

Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 
       

Điều kiện khi thuê thiết bị/dịch vụ: 

Ban tổ chức chỉ cung cấp thiết bị sau khi đơn vị thuê đã thanh toán đủ tiền trên tới tài khoản sau: 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD 

Tài khoản số:     VND   0021 000 000 172 

Cộng  

VAT   

Tổng cộng  

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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 tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

 

 Lưu ý: Trong mỗi gian hàng tiêu chuẩn sẽ được cung cấp 1 ổ cắm điện 220V/5Amp (21) và 02 
đèn neon 1.2m ( 1) 
Vui lòng tham khảo hình ảnh gian hàng tiêu chuẩn tại trang 6 trong hướng dẫn này 

 Sẽ không được hoàn trả lại phí nếu khách hàng hủy bỏ yêu cầu: 

 Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các đơn vị phải 

chịu trách nhiệm thanh toán phí tổn. 

 Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong suốt thời 

gian triển lãm. 

 Tất cả đăng ký phải được gửi đến VINEXAD trước thời hạn ngày 01/07/2023. Đăng ký sau hạn 

trên sẽ phải thanh toán thêm 20% và đăng ký tại Triển lãm sẽ phải thanh toán thêm 30%.  

 Mỗi ổ cắm điện chỉ được sử dụng cho một máy móc hoặc một vật dụng. Một đường điện chỉ sử 

dụng cho một bóng đèn. 

 Giá trên không bao gồm thuế GTGT. 
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Form RS-3 :  ĐĂNG KÝ THUÊ THIẾT BỊ ( bàn,ghế, kệ, tủ…) 

(Hạn đăng ký: 01/7/2023) 

Tên công ty : __________________________________________ 

Gian hàng số: _______________________________________ 

Ký 

hiệu 
Hình ảnh thiết bị Hạng mục thuê thiết bị Giá (VND) Số lượng 

Thành tiền 

(VND) 

F1 

 

Bàn tiếp tân (1000L x 500W x 

750H mm) 
500.000   

F2 

 

Bàn vuông (600L x 600W x 750H 

mm) 
600.000   

F3 

 

Bàn tròn (800 x 750H mm) 600.000   

F4 

 

Bàn kính tròn 

(750 x 720H mm) 
700.000   

F5 

 

Bục trưng bày (500L x 500W x 

500H mm) 
450.000   

F6 

 

Bục trưng bày (500L x 500W x 

750H mm) 
500.000   
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F7 

 

Bục trưng bày (500L x 500W x 

1000H mm) 
650.000   

F8 

 

Bục nhị cấp (1 * 0.35 * 0.75m)&(1 

* 0.35 * 1m) 
1.400.000   

F9 

 

Bục tam cấp (1 * 0.35 * 0.5m)&(1 

* 0.35 * 0.75m) 
1.800.000   

F10 

 

Tủ kính thấp trưng bày (1000L x 

500W x 1000H mm) 
1.700.000   

F11 

 

Tủ kính cao (không bao gồm đèn 

downlight) (1000L x 500W x 

2000H mm) 
2.000.000   

F12 

 

Tủ kính cao tháp (không bao gồm 

đèn downlight) (500L x 500W x 

2000H mm) 
1.700.000   
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F13 

 

Tủ có khóa (1000L x 500W x 750H 

mm) 
700.000   

F14 

 

Ghế xếp 150.000   

F15 

 

Ghế gỗ trắng, ghế bầu 500.000   

F16 

 

Ghế trắng chân inox    

F17 

 

Ghế quầy bar 450.000   

F18 

 

Kệ/giá (thẳng) 1000mmL x 

300mmW 
230.000   
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F19 

 

Giá đựng Catalogue 300.000   

F20 

 

Giá để brochure ziczac 600.000   

 

 

F21 

 

Cây cảnh 350.000   

 

 

 

F22 

 

Cửa xếp có khóa/đợt 1.300.000   

 

F23 

 

Trải thảm/m2 100.000   

 

 

F24 

 

Vách 1000mmlx2400mml 600.000 

  

 

 

F25 

 

Giá treo đồ, lưới treo đồ 

(1x1.5x0.3)m 
400.000 

  

 

 

F26 

 

Quạt điện 500.000 
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F27 

 

 Đá viên/10kg/túi 100.000 

  

 

F28 

 

 

In  decal + thi công + xử lý 

sau triển lãm 
400.000/m2 

  

 

F29 

 
 

In decal/PP bồi form ốp vách 

gian hàng 
700.000/m2 

  

 

F30 

 

 

In hiflex bắn khung sắt ốp 

vách gian hàng 
550.000/m2 

  

   Cộng   

   Thuế GTGT   

   Tổng cộng   

 

Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên công ty :__________Gian hàng số:_____________________ _ 

Điện thoại:_ __________________ Fax:______________________ 

Email: ________________________________________________ 

Người đại diện:___________Chức danh:____________ 

Ký xác nhận:_______________________________________________ 

Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2023 

VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà nội, Việt Nam 

Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn  

Điều kiện khi thuê thiết bị/dịch vụ: 

Ban tổ chức chỉ cung cấp thiết bị sau khi đơn vị thuê đã thanh toán đủ tiền trên tới tài khoản sau: 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD 

Tài khoản số:     VND   0021 000 000 172 – Vietcombank Hà nội 

 Lưu ý: Trong mỗi gian hàng tiêu chuẩn sẽ được cung cấp 1 bàn tiếp tân (F1) + 2 ghế xếp (F14) 

Vui lòng tham khảo hình ảnh gian hàng tiêu chuẩn tại trang 6 trong hướng dẫn này 

 Sẽ không được hoàn trả lại phí nếu khách hàng hủy bỏ yêu cầu: 

 Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các đơn vị phải 

chịu trách nhiệm thanh toán phí tổn. 

 Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong suốt thời 

gian triển lãm. 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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 Tất cả đăng ký phải được gửi đến VINEXAD trước 01/7/2023. Đăng ký sau hạn trên sẽ phải thanh 

toán thêm 20% và đăng ký tại Triển lãm sẽ phải thanh toán thêm 30%.  

 Giá trên không bao gồm thuế GTGT. 

 

Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2023 

VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà nội, Việt Nam 

Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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FORM RS-4:  THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH 
 

Tên công ty :___________________________________________ 

Gian hàng số:__________________________________________ 

 

NO THIẾT BỊ HÌNH ẢNH THÔNG SỐ 
GIÁ 

THUÊ/Show 
SỐ LƯỢNG 

THÀNH 

TIỀN 

1 
TIVI  32",USE 

USB 

 

72 L x 44 H 

5AMPS/220V 

 single -phase 

power 

1.500.000   

2 
TIVI  42",USE 

USB 

 

96 L x 56 H 

5AMPS/220V 

 single -phase 

power 

2.000.000   

3 
TIVI  50",USE 

USB 

 

112 L x66 H 

5AMPS/220V  

single -phase 

power 

2.500.000   

4 
Tivi wall (4 tivi 42" 

ghép lại ) 

 

1.92mL x 1.12H 

15A/220V 

 single -phase 

power 

14.000.000   

5 
Kệ Tivi gắn vách 

gian hàng 

 

  600.000   

6 
Chân sắt treo Tivi 

 

 

1.2m đến 1.9mH 400.000   
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7 

Tủ kiếng mát 01 

cửa đứng (250L) 

20C - 400W  

 

65 x 61 x 175 

15A/220V  

single -phase 

power 

3.500.000   

8 

Tủ kiếng mát 01 

cửa đứng (400L) 

20C - 400W  

 

65 x 61 x 175 

15A/220V  

single -phase 

power 

4.500.000   

9 
Cây nước nóng 

lạnh  

 

32Lx32Wx75 
5A/220V  

single -phase 

power 

1.000.000   

10 

Tủ lạnh (1 doors) 

90L 

20C - 110W-220V 

 

50 L x 50W x 

90H 

5AMPS/220V  

single -phase 

power 

1.100.000   

11 

Tủ lạnh (2 doors)  

150 L 

20C - 110W-220V 

 

50 L x 50W 

x125H 

5A/220V  

single -phase 

power 

2.000.000   

12 

Tủ lạnh (2 doors) 

200 L 

20C - 110W-220V 

 

53 L x 53W 

x145H 

5A/220V  

single -phase 

power 

2.500.000   

13 

Tủ đông 200L cửa 

kính lùa -220C - 

1200W-220V 

 

100Lx850H 

15A/220V 

 single - phase 

power 

2.500.000   
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14 

Tủ đông 300L cửa 

kính lùa 

-220C - 1200W-

220V 

 

15A/220V 

 single - phase 

power 

3.000.000   

15 

Tủ đông 400L cửa 

kính lùa 

-220C - 1200W-

220V 

 

139 Lx 62 W x 

87H 
4.000.000   

16 

Tủ đông 600L cửa 

kính lùa 

-220C - 1500W-

220V 

 

169 Lx 62 W x 

87H 
5.000.000   

 17 

Tủ đông 1 cánh 

kính  

-180C 

 

600 x 630 x 

1800 mm 
7.000.000   

 18 

TỦ ĐÔNG KIẾNG 

LÙA 700 lít 

-180C 

 

1564 x 669 x 

850 mm 
6.500.000   

 19 
tủ đông kiếng lùa 

800L -180C 

 

1883*823*880 

mm 
8.500.000   

 20 

Tủ trưng bày bánh 

lạnh vuông 

20C 

 

1200 x 700 x 

1250 mm 

5A/220V  

single -phase 

power 

7.000.000   

 21 

Tủ trưng bày bánh 

lạnh vuông 

20C 

 

1500 x 700 x 

1250 mm 

5A/220V  

single -phase 

power 

8.000.000   
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 22 

Tủ trưng bày bánh 

lạnh cong để bàn 

20C 

 

900 x 500 x 730 

mm 

5A/220V  

single -phase 

power 

5.500.000   

 23 

Tủ trưng bày bánh 

lạnh cong 

20C 

 

1200 x 700 x 

1250 mm 

5A/220V  

single -phase 

power 

7.500.000   

 24 
Tủ đông nắp mở 

500L - 180C 

 

1357 x 761 x 

887 mm 

15A/220V 

 single - phase 

power 

4.000.000   

24 

Tủ trưng bày thịt 

tươi 500L 

20C 

 

1200 x 700 x 

1250 mm 

5A/220V  

single -phase 

power 

7.000.000   

26 

Tủ trưng bày thịt 

tươi 800L 

20C 

 

1500 x 700 x 

1250 mm 

5A/220V  

single -phase 

power 

8.000.000   

 27 
Bếp tử 

2000 W 

 

 15A/220V  

single -phase 

power 

700.000   

 28 

 

Lò hấp, nướng, 

chiên (3 in 1) 

  

 15A/220V  

single -phase 

power 

2.500.000   
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 29 Lò nướng 20L 

 

 15A/220V  

single -phase 

power 

1.000.000   

30 Nồi chiên 

 

28Lx44Wx3115

A/220V  

single -phase 

power 

1.000.000   

31 Lò vi sóng 20L 

 

 15A/220V  

single -phase 

power 

1.000.000   

32 
Máy pha cà phê 

Espresso  

 

 15A/220V  

single -phase 

power 

2.800.000   

33 

Bình đun nước siêu 

tốc - 1.8L 

500 W 

 

15A/220V  

single -phase 

power  

500.000   

    
  

  Cộng      

  
 

 Vat   

  
 

 Tổng   

 

Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên công ty :______________________________________Gian hàng số:_____________________  

Địa chỉ: _______________________________________________ 

Điện thoại:___________________ Email: ______________________ 

Email: ________________________________________________ 

Người đại diện:_____ ________________________Chức danh:__________________________  

Ký xác nhận:________________________ Date_________________________ 
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Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2023 

VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà nội, Việt Nam 

Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 
    

     

Điều kiện khi thuê thiết bị/dịch vụ: 

Ban tổ chức chỉ cung cấp thiết bị sau khi đơn vị thuê đã thanh toán đủ tiền trên tới tài khoản sau: 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD 

Tài khoản số:     VND   0021 000 000 172 

 tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

Ghi chú: 

 Sẽ không được hoàn trả lại phí nếu khách hàng hủy bỏ yêu cầu: 

 Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các đơn vị phải 

chịu trách nhiệm thanh toán phí tổn. 

 Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong suốt thời 

gian triển lãm. 

 Tất cả đăng ký phải được gửi đến VINEXAD trước 01/7/2023. Đăng ký sau hạn trên sẽ phải thanh 

toán thêm 20% và đăng ký tại Triển lãm sẽ phải thanh toán thêm 30%.  

 Giá trên không bao gồm thuế GTGT. 
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FORM RS-5:  MÁY NÉN KHÍ – ĐƯỜNG CẤP THOÁT NƯỚC 
Ký 

hiệu 
MÁY NÉN KHÍ Đơn giá Số lượng Thành tiền 

A7 
Máy nén khí 1HP – 2HP (chưa bao gồm nguồn điện 

5Amp 1 pha 220V) 
4.000.000 

  

A8 
Máy nén khí 3 HP (chưa bao gồm nguồn điện 15Amp 

1pha 220V) 
4.000.000 

  

A9 
Máy nén khí 5 HP - 10 HP (chưa bao gồm nguồn điện 

30Amp 3 pha Max 10Kw) 
8.000.000 

  

 
 

ĐƯỜNG CẤP THOÁT NƯỚC 
 

  

A10 
Nguồn nước cho vận hành máy (gồm đường dẫn lắp đặt 

cấp và thoát) 
9.000.000 

  

A11 
Nguồn nước cho sinh hoạt (gồm đường dẫn lắp đặt cấp và 

thoát) 
3.000.000   

A12 Chậu rửa 3.000.000 
  

   Cộng 
 

  
 

Vat  

  
 Tổng cộng  

    

Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên công ty :______________________________________Gian hàng số:_____________________ _ 

Địa chỉ: _______________________________________________ 

Điện thoại:___________________ Email: ______________________ 

Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2023 

VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà nội, Việt Nam 

Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn 
       

Điều kiện khi thuê thiết bị/dịch vụ: 

Ban tổ chức chỉ cung cấp thiết bị sau khi đơn vị thuê đã thanh toán đủ tiền trên tới tài khoản sau: 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD 

Tài khoản số:     VND   0021 000 000 172 

 tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

 Sẽ không được hoàn trả lại phí nếu khách hàng hủy bỏ yêu cầu: 

 Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh 

toán phí tổn. 

 Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong suốt thời gian triển lãm. 

 Tất cả đăng ký phải được gửi đến VINEXAD trước 01/7/2023. Đăng ký sau hạn trên sẽ phải thanh toán thêm 20% và 

đăng ký tại Triển lãm sẽ phải thanh toán thêm 30%.  

 Giá trên không bao gồm thuế GTGT. 

 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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Form  RS - 6      :  ĐĂNG KÝ THUÊ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 

(Hạn đăng ký: 01/7/2023) 

Hạng mục  

 

Đơn giá / 

đường/ kỳ 

Đặt cọc Số 

lượng 

đường 

Ngày tháng Thành 

tiền 

(USD) 
Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Cáp quang cho 1 gian hàng 

sử dụng với băng thông 40 – 

45 MB/2 line 

 

11.000.000 

   

  

Cáp quang cho 1 gian hàng sử 

dụng với băng thông 75MB/2 

line 

 

15.500.000 

   

  

Đường truyền ADSL băng thông 

6-

8MB

  

7.000.000  

  

  

Cộng   
    

Vat   
    

Tổng cộng   
    

Thông tin đơn vị đăng ký: 

Tên công ty :______________________________________Gian hàng số:_____________________ _ 

Điện thoại:___________________ Email:______________________ 

Người đại diện:_____ ________________________Chức danh:__________________________ _ 

Vui lòng gửi mẫu đăng ký đến Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2023 

VINEXAD 

Số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà nội, Việt Nam 

Tel. 024-3825 5546                E-mail : vietfood@vinexad.com.vn   

Điều kiện khi thuê thiết bị/dịch vụ: 

Ban tổ chức chỉ cung cấp thiết bị sau khi đơn vị thuê đã thanh toán đủ tiền trên tới tài khoản sau: 

Công ty Cổ Phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD 

Tài khoản số:     VND   0021 000 000 172 – Vietcombank Hanoi  

 Số tiền trên sẽ không được hoàn trả lại phí nếu khách hàng hủy bỏ yêu cầu: 
 Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê, nếu có hư hại, mất mát các đơn vị phải chịu trách 

nhiệm thanh toán phí tổn. 

 Ngoài vật dụng không được liệt kê theo bảng danh sách trên đây, giá trên đã tính trong suốt thời gian triển 

lãm. 

 Tất cả đăng ký phải được gửi đến VINEXAD trước ngày 01/7/2023. Đăng ký sau hạn trên sẽ phải thanh toán 

thêm 20% và đăng ký tại Triển lãm sẽ phải thanh toán thêm 30%. 
 Đường Internet được cung cấp bởi đơn vị chuyên cung cấp đường truyền tại Việt Nam, vì vậy Vinexad 

không thể kiểm soát được tính ổn định của đường truyền trong suốt quá trình diễn ra triển lãm. Đường truyền 

mailto:vietfood@vinexad.com.vn
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Internet chỉ cung cấp cho việc kết nối thông dụng, nếu khách hàng muốn đăng ký đường truyền cho các 

chương trình đặc biệt khác vui lòng liên hệ với ban tổ chức để được cung cấp đường riêng. 

 


