


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA KẾT NỐI

日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

STT TÊN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ

I. CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ, TỰ ĐỘNG HÓA

1 Itoh NC Kougyou Co., Ltd. Công nghệ gia công cơ khí chính xác

2 Metrol Co., Ltd. Công nghệ tự động hóa

3 Fukae Special Steel Co., Ltd. Công nghệ xử lý thép đặc biệt

4 Izumi Kougyou Co., Ltd. Công nghệ ép, thổi khuôn, chạm nổi không gỉ…

5 Aida Manufacturer Co., Ltd. 
Công nghệ dập các phụ tùng ô tô và trang thiết bị xây 

dựng

II. CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP, CHẾ BIẾN SÂU NÔNG SẢN

6 Kuroda Kougyou Co., Ltd.
Thiết bị sấy khô thực phẩm bằng khí nóng công nghệ 

mới

7 Nantsune Co.,Ltd. Thiết bị sơ chế thực phẩm

8 Emura Food Machine Co.,Ltd. Thiết bị sơ chế thực phẩm

9 Kyoto Grain System Corporation Công nghệ xử lý nguyên liệu cho thực phẩm và đồ uống

10 Futaba Sankyo Corporation Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ thức ăn thừa

11 Nanbunoen Co., Ltd. Công nghệ chế biến sâu nông sản, thực phẩm

III. CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ LĨNH VỰC KHÁC

12 ALP Co.,Ltd. Japan Thiết bị cho phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm



日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online Meeting qua phần mềm Zoom

ITO NC KOGYO CO., LTD.

Musashi-Murayama City, 

Tokyo, Japan

Website: https://www.ito-nc.com

Lĩnh vực hoạt động: 

Gia công cơ khí chính xác

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Trong quá trình hoạt động, khi nhận được đơn đặt hàng sản

xuất hàng loạt, công ty có nhu cầu đặt hàng các nhà sản

xuất ở các nước Châu Á. Hiện tại, công ty muốn kết nối với

thầu phụ là công ty sản xuất tại Việt Nam có thể chế tạo

các bộ phận kim loại theo bản vẽ với độ chính xác cao

(Liên hệ BTC để lấy bản vẽ)
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Công ty Ito NC Kogyo được thành lập vào năm 1973 có trụ

sở tại Tokyo, là đơn vị uy tín chuyên kinh doanh trong lĩnh

vực gia công cơ khí chính xác, chủ yếu tham gia vào sản

xuất, thử nghiệm và phát triển các bộ phận động cơ ô tô và

gia công các bộ phận thiết bị sản xuất chất bán dẫn.

- Phát triển và sản xuất nguyên mẫu, sản xuất hàng loạt

sản phẩm của các bộ phận kim loại cho ô tô, máy bán dẫn,

máy xây dựng…

- Sản xuất và chế tạo các dụng cụ đồ gá khác nhau.

- Phát triển và sản xuất các công cụ đo lường như đồng hồ

đo chân vít và thanh dẫn vi mô

https://www.ito-nc.com/
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KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

METROL CO.,LTD

Tachikawa-city 

Tokyo, Japan

https://www.metrol.co.jp/en/ 

Lĩnh vực hoạt động: 

Sản xuất và bán Công tắc / 

Cảm biến Định vị chính xác 

và Bộ Công cụ

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Metrol được thành lập vào năm 1976 tại Tokyo

với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và bán các thiết

bị chuyển mạch, cảm biến công nghiệp để đo lường và

điều khiển chính xác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự

động hóa nhà máy.

Sản phẩm cảm biến cơ học với độ chính xác cao của

công ty có thể mang lại sự chính xác ngay cả trong môi

trường không khí thiếu chất làm mát và trong các chip.

- Công tắc định vị / Bộ cảm biến và Bộ công cụ cho các

ngành Máy công cụ

Kết nối với các nhà máy, doanh nghiệp về tự động hóa

các công tắc cơ khí và cảm biến
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

FUKAE SPECIAL STEEL Co.,Ltd. 

Hiroshima, Japan

https://www.fukae.co.jp

Lĩnh vực hoạt động:

Bán buôn các loại thép

đặc biệt

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Fukae được thành lập từ năm 1964 tại Hiroshima là

một công ty kinh doanh và chế biến thép đặc biệt với phương

châm là "công ty kinh doanh sản xuất". Mục tiêu trở thành

"công ty đối tác tốt nhất" cho khách hàng, công ty sẽ hỗ trợ

các đối tác toàn diện từ việc lựa chọn, mua hàng cho đến xử

lý vật liệu kim loại.

Là một đơn vị làm thương mại lành nghề trong sản xuất, công

ty có kho thép đặc biệt lớn nhất Nhật Bản (thép nguyên liệu:

loại thép, kích thước, số lượng). Căn cứ trên kinh nghiệm triển

khai trên 50 năm qua, công ty cũng đã đưa ra các phân tích,

đề xuất kỹ thuật có giá trị cho khách hàng.

Bán buôn các loại thép đặc biệt

Kết nối với các doanh nghiệp gia công máy móc sử dụng

nhôm và thép không gỉ
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

IZUMI INDUSTRIAL CO., LTD.

Higashiminato-cho, 

Sakai, Osaka, Japan

http://www.izumi-ind.co.jp

Lĩnh vực hoạt động: 

Sản xuất phụ kiện và

các bộ phận cho ô tô

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty IZUMI được thành lập ở Osaka từ năm 1946 với lĩnh vực hoạt

động chính là sản xuất vật tư và phụ tùng ô tô. Với bề dày thành tích

trên 70 năm cùng nhiều sáng chế được cấp phép, công ty đã nhận

được sự tin tưởng to lớn từ các đối tác, là nhà sản xuất chính hãng phụ

tùng của nhiều hãng xe ô tô bằng việc sử dụng công nghệ đúc nhựa

độc đáo dựa trên bí quyết và công nghệ riêng về:

- Quy trình làm khuôn ép

- Quy trình làm khuôn chân không cho tấm nhựa trong suốt

- Quy trình thổi khuôn

- Quy trình làm nóng khuôn cho tấm nhựa trong suốt

- Quy trình chạm nổi không gỉ, ép không gỉ

Tấm che bên hông; Tấm che thùng hàng của xe bán tải và các

sản phẩm khác

Tìm kiếm các đơn vị có khả năng làm khuôn đáp ứng các tiêu chí sau:

Có khả năng sản xuất khuôn mẫu trong phạm vi kích thước 650 đến

1.050 tấn.

Có cơ sở vật chất riêng để tiến hành đúc thử khuôn với các thông số kỹ

thuật đó. (Đây là cách kiểm tra nhà sản xuất khuôn khả năng đảm bảo

chất lượng của khuôn)
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http://www.izumi-ind.co.jp/


日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

Aida Manufacturing CO.,LTD.

Okegawa-shi, 

Saitama, Japan

http://www.aidass.co.jp/en

Lĩnh vực hoạt động: 

Chuyên dập các phụ

tùng ô tô và trang

thiết bị xây dựng

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty AIDA thành lập năm 1939 tại Saitama với đội ngũ kỹ

thuật chuyên nghiệp kỹ thuật cao, tự hào là đơn vị có truyền

thống và uy tín 80 năm trong công nghệ sản xuất phụ tùng ô

tô có thể giải quyết được mọi thách thức về kỹ thuật, đặc biệt

là chế tạo và lắp ráp ống có độ dày cao.

Chúng tôi đạt Chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,

có khả năng uốn ống nhỏ trong 1D với đường kính lớn lên đến

101,6Φ và tạo các đường cong nhỏ khoảng 0,7D (uốn cong

bên trong khoảng R5).

- Ống xả ô tô và xe tải và khung gầm; Ống xả và bảo vệ cho

các nhà sản xuất thiết bị xây dựng (khu vực thiết bị công

nghiệp);

- Bộ giảm thanh, giảm chấn dùng trong xây dựng

- Bàn đạp phanh, thiết bị an toàn, v.v.

Kết nối với các đối tác kinh doanh cùng ngành nghề / lĩnh vực

cần hỗ trợ kỹ thuật và /hoặc thỏa thuận cấp phép để chuyển

giao công nghệ như hàn điểm hoặc hàn hồ quang, v.v. khi

sản xuất lắp ráp ống uốn và dập các bộ phận.
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

KURODA INDUSTRY CO., LTD.

Fukuyama-city, 

Hiroshima , Japan

http://www.kuroda-dryer.co.jp/ 

Lĩnh vực hoạt động: 

Máy sấy khô thực phẩm 

bằng khí nóng

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Kuroda được thành lập từ năm 1946 tại Hiroshima

với sản phẩm chính là máy sấy thực phẩm bằng khí nóng

và các loại máy sấy khô dùng trong công nghiệp. Các thiết

bị này có thể sấy khô các nguyên liệu thực phẩm khác

nhau như nấm hương, thảo mộc, măng, trái cây, cá, v.v

nhưng vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng. Sản phẩm của công

ty hiện chiếm thị phần hàng đầu tại Nhật Bản và bán tại

nhiều quốc gia khác. Máy này có thể được tháo rời và

đóng gói từng phần trước khi xuất khẩu và có thể được lắp

ráp lại tại điểm đến ngay cả khi không có kỹ năng chuyên

môn sâu.

- Máy sấy khô thực phẩm bằng khí nóng, các loại máy

sấy khô khác dùng trong công nghiệp dược phẩm, nông

sản, hóa chất...; máy sấy công nghiệp theo yêu cầu, máy

sấy điện thông minh

- Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng máy

sấy bằng khí nóng

- Tìm nhà phân phối máy sấy thực phẩm bằng khí nóng

tại Việt Nam

06



日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

Nantsune Co.,Ltd

Fujiidera-shi, 

Osaka, Japan

https://www.nantsune.co.jp

Lĩnh vực hoạt động: 

Sản xuất và bán thiết bị 

chế biến thực phẩm

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Nantsune được thành lập năm 1925 tại Osaka, là

công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất máy cát lát thịt mỏng.

Trải qua gần 1 thế kỷ, công ty luôn nỗ lực cho ra những sản

phẩm chất lượng cao nhất để thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe

của đối tác.

Nantsune không chỉ cung cấp thiết bị hiện đại mà còn cung

cấp các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn, ví dụ như tối ưu hóa dây

chuyền sản xuất, cải tiến vấn đề vệ sinh và hiệu quả hoạt

động của các nhà máy chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, Nantsune có nhiều kinh nghiệm về tự động hóa nhà

máy và cung cấp thiết bị tự động.

- Máy thái lát thịt tươi/ ướp lạnh/ đông lạnh, máy băm và máy

rửa bát gia đình, v.v.

- Đơn vị có nhu cầu mua trang thiết bị chế biến thủy sản và

thiết bị kỹ thuật toàn diện

- Dịch vụ tư vấn cải tiến nhà máy chế biến thực phẩm; máy

rửa và thiết bị nước tiệt trùng cho các doanh nghiệp chế biến

thủy sản…
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

EMURA FOOD MACHINE CO.,LTD.

Nagoya City, Aichi 

Prefecture, Japan

https://www.emura.co.jp

Lĩnh vực hoạt động: 

Sản xuất và bán các

sản phẩm liên quan

đến máy thái thực

phẩm

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Emura được thành lập năm 1974 tại Nagoya với tiền

thân là một trong những nhà sản xuất kiếm samurai hàng đầu

tại Nhật Bản những năm 1930. Bằng cách kết hợp giữa nghề

thủ công truyền thống với công nghệ tiên tiến, Emura được

đánh giá rất cao trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

về chuyên môn và hiện dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất

Máy cắt rau củ và Máy cắt thịt có chất lượng cao nhất tại Nhật

Bản.

Trong thời gian tới công ty tiếp tục cố gắng sản xuất ra các

loại máy chất lượng cao, an toàn và bền đẹp để đáp ứng nhu

cầu đa dạng và phức tạp theo yêu cầu của khách hàng.

Máy thái thực phẩm, Máy cắt thực phẩm và Máy chế biến thực

phẩm khác

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thiết bị

Các nhà phân phối bán máy thái, máy cắt rau củ
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

Kyoto Grain System Co., LTD.

Kyoto-city, Kyoto 600-

8233 Japan

https://kyoto-grain.co.jp

Lĩnh vực hoạt động: 

Chế biến, xuất khẩu nông

sản, các loại ngũ cốc, đồ

uống
NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Kyoto Grain System thành lập năm 1990 tại Kyoto với hoạt

động chính là chế biến, kinh doanh đồ uống, thực phẩm. Dựa trên

nguyên tắc làm việc là “Sức khỏe và Ấn tượng”, công ty luôn đi đầu

trong việc tạo ra những công thức và sản phẩm đồ uống chưa từng có

trên thị trường.

Chế biến nguyên liệu cho nước giải khát và các loại thực phẩm:

- Nguyên liệu làm đồ uống: Gạo rang (trà gạo lứt), lúa mạch rang

- Nguyên liệu thực phẩm: Ngũ cốc chiên giòn, bột đậu nành (Kinako)

✓ Xuất khẩu sản phẩm ngũ cốc chế biến, sản phẩm chế biến từ chè vào

Việt Nam.

✓ Xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam về thực phẩm tự nhiên và các

sản phẩm hữu cơ phù hợp với thị trường Nhật Bản.

✓ Chuyển giao công nghệ chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, bí quyết

riêng... cho Việt Nam.

✓ Công ty đã phát triển công thức ban đầu của "Trà gạo lứt", "Trà đậu

đen", "Trà kiều mạch", v.v. có khả năng chuyển giao công nghệ sản xuất

đó cho Việt Nam. Trang thiết bị sản xuất chúng được trên công nghệ gốc

nhưng có thể được sản xuất trong nước tại Việt Nam để cạnh tranh về giá.

✓ Xây dựng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam nhằm xây dựng công ty

liên doanh trong thời gian tới

✓ Chi tiết về ưu điểm của công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm

ngũ cốc, sản phẩm chè này sẽ được thảo luận kỹ lưỡng tại buổi kết nối với

đối tác Việt Nam.
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

Futaba Sankyo Co., Ltd. 

Higashi-Hiroshima 

City, Hiroshima, 

Japan

https://www.futaba-sankyo.co.jp/

Lĩnh vực hoạt động: 

Cung ứng và sản xuất

phân bón

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Futaba Sankyo thành lập từ năm 1984 tại Hiroshima

với sứ mệnh tạo ra một tương lai “An toàn và Đảm bảo" của

thực phẩm bằng cách tái chế hoàn toàn thực phẩm dư thừa.

Công ty đang nỗ lực đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã

hội có chu trình vật chất lành mạnh bằng quy trình tái chế sạch

nhằm sản xuất phân bón hữu cơ "an toàn và đảm bảo" bằng

cách thu gom các thức ăn dư thừa, chất thải thông thường và

xử lý hoàn toàn bằng công nghệ vi sinh.

- Thu gom, vận chuyển và lên men chất thải công nghiệp bùn

thải, v.v. và chất thải thông thường

- Sản xuất và kinh doanh phân bón thông thường và phân bón

đăc biệt

- Bán thức ăn chăn nuôi từ bã thức ăn

Tìm kiếm những đối tác muốn

tham gia với chúng tôi để thúc

đẩy dự án sản xuất địa phương

cho “Futaba Soil” - phân bón hữu

cơ cho nông nghiệp tại Việt Nam.
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

Nanbunoen Co., Ltd.

Sannohe-Gun, 

Aomori, 039-0612  

Japan

https://www.nanbunouen.net/

Lĩnh vực hoạt động: 

Chế biến, xuất khẩu

nông sản, các loại ngũ

cốc, đồ uống

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty Nanbunouen thành lập năm 1989 tại Aomori với lĩnh

vực hoạt động chính là sản xuất nhiều sản phẩm chất lượng

cao như: đồ ngọt (mứt nguyên bản; mận/ siro mận/ nước trái

cây; hoa quả sấy khô như lê, táo…)

Công ty còn có nhiều loại phục vụ nấu nướng như giấm

hồng; nước soda và nước sốt trái cây; các loại gạo đặc biệt

tại Nhật Bản…

- Xử lý rau củ quả đễ hỗ trợ nông dân

- Phục vụ các nhà hàng, cửa hàng

✓Thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau củ quả chế biến

vào thị trường Việt Nam.

✓Chuyển giao công nghệ chế biến rau, quả cùng với thiết

bị sản xuất của mình.
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日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Ngày 20/7/2021 

Hình thức: Online meeting qua phần mềm Zoom

ALP Co., Ltd.

Hamura-shi, 

Tokyo, JAPAN

http://alpco.co.jp/en/

Lĩnh vực hoạt động: 

Sản xuất trang thiết bị 

phục vụ y tế, phòng thí 

nghiệm

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

Công ty ALP được thành lập từ năm 1976 tại Tokyo với

vai trò là đơn vị nghiên cứu, sản xuất sản phẩm chất

lượng cao phục vụ nghiên cứu khoa học, trong các

phòng thí nghiệm và và phục vụ ngành dược, sinh

dược, thực phẩm, đồ uống bao gồm: nồi hấp tiệt trùng;

lò ấp; thiết bị tiệt trùng bằng khí nóng…

Sản phẩm của công ty đã được cấp giấy Chứng nhận

ISO13485, ISO9001; được thiết kế với thân máy mỏng,

công suất lớn, an toàn và hiệu suất cao, tuổi thọ cao và

rất dễ vận hành. Sản phẩm đã bán rất nhiều ở các nước

Châu Á.

Nồi hấp y tế, Nồi hấp tiệt trùng, Nhiều loại máy tiệt

trùng, v.v.

- Tìm nhà phân phối hoặc đại lý địa phương

- Kết nối với các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe

hoặc các công ty chế biến thực phẩm
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Kết nối trực tuyến 1 - 1 thông qua Zoom Cloud Meetings

HÌNH THỨC KẾT NỐI: 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

ĐƠN VỊ thực hiện:

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Ms Nhung: 0904 163 863; 

Ms Hương: 0912 940509;  

(Zalo, Viber, Lite) 

Email: info@isc1.vn 

CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN ĐẾN 09.7.2021

Ghi chú: BTC đã chuẩn bị phiên dịch Việt - Nhật tại chỗ, DN đăng ký tham gia không phải chi

trả bất cứ khoản kinh phí nào.

日本企業様向け ベトナム企業とのビジネスマッチング

KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – nhật bản

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng

Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng

Tổ chức Hỗ trợ DN nhỏ và vừa Nhật Bản (SME Support Japan - J-Goodtech)

Link đăng ký http://shorturl.at/lrxQ3

http://shorturl.at/lrxQ3
http://shorturl.at/lrxQ3

