
SỰ KIỆN

Kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị

trực tuyến

Nam Định, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Quét mã để đăng ký trực tuyến



I. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC THAM GIA KẾT NỐI

STT TÊN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ HÌNH THỨC

1 Công ty TNHH IN-ECO
Công nghệ sản xuất gạch lọc không khí, khử mùi hôi, điều chỉnh độ 

ẩm, ngăn muỗi
Kết nối trực tuyến

2 Công ty TNHH Marine Innovation
Công nghệ sản xuất túi nilong; hộp đựng đồ; bột giấy và giấy bằng

nguyên liệu sinh học từ phụ phẩm sản xuất bột rau câu, sản xuất bia…
Kết nối trực tuyến

3 Công ty TNHH Reharvest Công nghệ sản xuất bột mì từ phụ phẩm của quá trình sản xuất bia Kết nối trực tuyến

4 Công ty TNHH Pixelro
Công nghệ sản xuất film, kính cường lực, vỏ ốp có tác dụng chống đọc 

trộm, nhìn trộm, bảo vệ mắt dành cho smart phone, PC và laptop
Kết nối trực tuyến

5 Công ty TNHH M2S Thiết bị đo và kiểm tra sức khỏe đôi mắt công nghệ cao VROR 7in1 Kết nối trực tuyến

6 Công ty TNHH Bluewing Motor Công nghệ chuyển đổi từ xe máy 2 bánh chạy xăng thành xe chạy điện Kết nối trực tuyến



CÔNG TY TNHH IN-ECO

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: http://en.in-eco.co.kr/home/

Thông tin liên hệ: Ms. Luka Kang CEO

Công nghệ sản xuất gạch có khả năng lọc không khí, khử mùi hôi, điều chỉnh

độ ẩm, ngăn muỗi, tăng cường hệ miễn dịch (giảm các bệnh hô hấp, cảm cúm,

viêm da), độ thẩm mỹ cao

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; đối tác M&A

- Tìm kiếm các đối tác Việt Nam để thành lập công ty liên doanh. Đối tác có sở

hữu vùng nguyên liệu tốt, có nhà xưởng để phía Hàn Quốc chuyển giao công

nghệ, đầu tư trang thiết bị máy móc sản xuất sản phẩm bán trong thị trường nội

địa và xuất khẩu

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
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http://en.in-eco.co.kr/home/


CÔNG TY TNHH MARINE INNOVATION

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: https://www.marineinv.com/

Thông tin liên hệ: Cha Wan Young / CEO

Công nghệ sản xuất túi nilong; hộp đựng đồ; bột giấy và giấy từ nguyên

liệu sinh học;

- Kết nối với các nhà cung cấp phụ phẩm sản xuất bia, bột rau câu,

bã cà phê để làm nguyên liệu sản xuất túi, hộp sinh học

- Các công ty sản xuất túi sinh học tại Việt Nam để hợp tác sản xuất

các túi nilon, hộp sinh học từ các phụ phẩm trên (OEM).

BẰNG SÁNG CHẾ

SẢN PHẨM
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https://www.marineinv.com/


CÔNG TY TNHH reharvest

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: https://www.reharvest.net/

Địa chỉ: Room 320, 7, Eonju-ro 113-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Công nghệ sản xuất bột mì từ phụ phẩm sản xuất bia. Sản phẩm là bột

thay thế bột mỳ lót trong các loại thực phẩm ngũ cốc, pizza, đồ ngọt và

bánh mì…

- Kết nối với các công ty sản xuất bia để nhập phụ phẩm sản xuất bia

(beer-by-products), mua với tối thiểu 500kg

- Các công ty sản xuất thanh năng lượng (energy bar) tại Việt Nam để

hợp tác sản xuất (OEM)

- Các đối tác nhận chuyển giao công nghệ; xây dựng nhà máy liên doanh

- Các nhà phân phối, nhập khẩu sản phẩm

Thanh năng lượng (Energy bar)

Bột mì làm từ phụ phẩm bia
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https://www.reharvest.net/


CÔNG TY TNHH Pixelro

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: https://en.pixelro.com/

Địa chỉ: Zone 838, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Seoul

Bảo vệ màn hình chống ánh sáng xanh 
bảo vệ mắt

Bộ lọc màn hình bảo mật chống nhìn 
trộm từ bên ngoài cho laptop, PC

Kính cường lực vỏ điện thoại di động 
chống nhìn trộm

Kính cường lực, film chống nhìn trộm, 
bảo vệ quyền riêng tư- Công nghệ sản xuất film, kính cường lực, vỏ ốp điện thoại smart 

phone có tác dụng chống đọc trộm, nhìn trộm

- Công nghệ sản xuất tấm film bảo vệ màn hình chống ánh sáng xanh 

nhằm bảo vệ mắt, chống đọc trộm nhìn trộm dành cho laptop, PC

- Các nhà phân phối độc quyền, thành lập chi nhánh tại Việt Nam

- Tìm đối tác là các công ty sản xuất tại Việt Nam để chuyển giao

công nghệ, thành lập công ty liên doanh, hợp tác sản xuất và tiêu thụ

tại Việt Nam và các quốc gia lân cận.
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https://en.pixelro.com/


CÔNG TY TNHH M2S

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: https://m2skorea.com/

Pankyo 2 Techno Valley No. 324 in Sujeong-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi, Seoul, Korea 

Thiết bị đo và kiểm tra sức khỏe đôi mắt công nghệ cao

VROR 7in1 tích hợp 7 bước trong một thiết bị với ưu điểm:

giảm diện tích phòng test; giảm thời gian test; giá thành phải

chăng; giảm bớt nhân sự và hoàn toàn được số hóa

Các nhà phân phối thiết bị y tế

Các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám 
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https://m2skorea.com/


CÔNG TY TNHH BLUEWING MOTOR

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Bản quyền công nghệ

Website: www.bwmotors.kr

Địa chỉ: 184, Sinwol-ri, Chool-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea

- Công nghệ chuyển đổi từ xe motor chạy xăng thành motor chạy điện

- Kinh doanh trạm xạc; các bộ phận lõi trên xe điện..

Kết nối với các nhà sản xuất xe máy; các công ty kinh doanh xe máy; 

các đơn vị hoạt động có liên quan đến xe máy nhận chuyển giao công 

nghệ, thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam để hoán cải xe chạy 

xăng thành xe chạy điện, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và các quốc 

gia lân cận.

06

http://www.bwmotors.kr/


Ii. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP việt nam THAM GIA KẾT NỐI

STT tổ chức, DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ HÌNH THỨC

07 Viện Tài nguyên môi trường biển Công nghệ lọc tuần hoàn nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp Kết nối trực tuyến

08 Viện Nghiên cứu hải sản

Công nghệ sản xuất hạt nêm từ phụ phẩm, nguyên liệu gia cầm, thủy

cầm

Kết nối trực tuyếnCông nghệ sản xuất nước uống dinh dưỡng từ thủy sản, gia cầm

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cá rô phi

Công nghệ sản xuất sản phẩm sấy khói từ thủy sản

09 Công ty CP cơ điện lạnh Quang Thắng

Các thiết bị bay hơi và ngưng tụ, ứng dụng trong các kho bảo quản thực 

phẩm, bảo quản thiết bị, phòng sạch của ngành y tế, điện tử; thiết bị 

làm mát nhà xưởng ...

Kết nối trực tuyến

10 Công ty CP tự động hóa Tân Phát

Cung cấp giải pháp nhà kho thông minh (Smart Warehouse) giúp làm 

giảm chi phí vận hành, tự động hoàn toàn với chất lượng và độ an toàn 

cao, dễ vận hành và bảo trì

Kết nối trực tuyến



Viện Tài nguyên môi trường biển

THÔNG TIN TỔ CHỨC

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: http://www.imer.ac.vn/

Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Công nghệ lọc tuần hoàn nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ dân có nhu cầu nuôi trồng 

thủy sản
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http://www.imer.ac.vn/


Viện NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

THÔNG TIN TỔ CHỨC

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: http://www.rimf.org.vn/

Địa chỉ: Số 224, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Công nghệ sản xuất hạt nêm từ phụ phẩm, nguyên liệu gia cầm, thủy cầm

- Công nghệ sản xuất nước uống dinh dưỡng từ thủy sản, gia cầm

- Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cá rô phi

- Công nghệ sản xuất sản phẩm sấy khói từ thủy sản

Doanh nghiệp chế biến thực phẩm, HTX nuôi trồng thủy 

sản, chăn nuôi…
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http://www.rimf.org.vn/


Công ty cp cơ điện lạnh quang thắng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: http://quangthang.com.vn/

Địa chỉ: Km5 đường 5 mới, Mỹ Tranh, Nam Sơn, 

An Dương, Hải Phòng
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Panel kho lạnh

Dàn ngưng tụ

Các thiết bị bay hơi và ngưng tụ, ứng dụng trong các kho bảo 

quản thực phẩm, bảo quản thiết bị, phòng sạch của ngành y tế, 

điện tử; thiết bị làm mát nhà xưởng ...

Các DN làm về thực phẩm có nhu cầu bảo quản, các công ty 

làm về ép nhựa, sản xuất linh kiện điện tử…

Coil nước

Cụm máy nén bình ngưng

Dàn bay hơi

http://quangthang.com.vn/


Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát

THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Website: https://www.tpa.com.vn/

Địa chỉ: Số 189 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
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Cung cấp giải pháp nhà kho thông minh (Smart Warehouse) 

giúp làm giảm chi phí vận hành, tự động hoàn toàn với chất 

lượng và độ an toàn cao, dễ vận hành và bảo trì

Các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dược 

phẩm; thực phẩm; hóa chất; điện - điện tử, ô tô xe máy; may 

mặc… có nhu cầu sử dụng kho với công suất lớn.

https://www.tpa.com.vn/


SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN

Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ  tỉnh Nam Định

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

Kết nối trực tuyến 1 - 1 thông qua nền tảng Zoom Meetings

Đối với các phiên kết nối với đối tác nước ngoài, BTC đã chuẩn bị phiên dịch tại chỗ. 

Doanh nghiệp tham gia không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào.

HÌNH THỨC KẾT NỐI: 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Tại Hải Phòng: Ms Nhung - 0904 163 863 

Tại Nam Định: Mr Hùng    - 0915248165

Email: isc.haiphong.info@gmail.com

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Quét mã để đăng ký trực tuyến

THÔNG TIN LIÊN HỆ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzOZSKgq2S2IPkU1CV50hShWo1Sew1b1IN8DF0FVm0vmQgZw/viewform

