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 Mở rộng đối tác trong chuỗi cung ứng

  

    
Lợi ích tài chính tối đa

Tiết kiệm chi phí vận hành

  Kết nối trực tiếp tận gốc nhà Sản Xuất

  Đặt hàng theo yêu cầu

     Hình thức trực tuyến - không chịu ảnh 
hưởng của bất cứ tác động nào

   Tư vấn phương thức vận chuyển tối ưu

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN

Chủ đề: SẢN PHẨM NGŨ KIM
& THIẾT BỊ, CÔNG CỤ

ĐĐơn vị Ủng hộ: BỘ CÔNG THƯƠNG ơn vị Tổ chức: 

THƯ MỜI 
THAM GIA 

15>17 tháng 12 năm 2020 trên 

MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH - KHUNG GIỜ LINH HOẠT

Mọi thắc mắc & hướng dẫn đăng ký tham gia: Liên hệ Hotline BTC: Ms. Nhung    Mobile: 09838148687    email:  nhungbh19187@gmail.com



        

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia chương trình, 
tìm hiểu sản phẩm ONLINE với sự hỗ trợ điều phối và phiên dịch hoàn toàn 
MIỄN PHÍ từ Ban tổ chức.

         Giao thương Online đã và đang là xu thế hiệu quả tạo nền tảng bước đầu cho sự hợp tác. Giảm thiểu tối đa chi phí vận 
hành, tăng cơ hội mở rộng cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, kết nối 1:1 dù đối tác ở bất kỳ đâu trên thế giới. 

         Ngành sản xuất SẢN PHẨM NGŨ KIM & THIẾT BỊ, CÔNG CỤ đang có những bước “chuyển mình” mạnh mẽ. Bình quân mỗi 
năm Việt Nam có khoảng 90 triệu mét vuông hạ tầng xây dựng.  Đây là “lực đẩy” khổng lồ tạo phát triển cho nhu cầu sử dụng 
các dòng sản phẩm thuộc ngành này.

        Luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Với phương châm “KẾT NỐI MIỄN PHÍ – HIỆU QUẢ NHƯ Ý” 
hướng tới mục tiêu đa dạng – phong phú nguồn hàng. Công ty VINEXAD (Bộ Công Thương) đơn vị với 45 năm hoạt động 
trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, đặc biệt tập trung sàng lọc từng nhà cung cấp uy tín, tổ chức chương trình:

Chủ đề: SẢN PHẨM NGŨ KIM & THIẾT BỊ, CÔNG CỤ

                          GIAO THƯƠNG ngành hàng NGŨ KIM & THIẾT BỊ, CÔNG CỤ
Hình thức: ONLINE 
Thời gian:  Khung thời gian linh hoạt từ  15 / 16/17 tháng 12 năm 2020

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN

Nhanh tay ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ ngay theo link trực tuyến tại đây.

Số lượng đăng ký giới hạn (50 doanh nghiệp)

Hạn chót nhận đăng ký: 14-12-2020

https://forms.gle/RXrfn7kjktNmdm9i8

Đại diện Ban Tổ Chức: Ms. Nhung
Hotline: 09838148687
Email: nhungbh19187@gmail.com

Danh sách tham khảo các nhà sản xuất được xếp theo thứ tự bên dưới:
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email: kurt@crown-locks.com.cn
Khóa, bản lề và các linh kiện thiết bị liên quan tới khóa.

CROWN INTERNATION TRADING CO.,LTD

www.meetsoho.com
Sản xuất và cung cấp các loại máy cắt đá theo yêu cầu

JIANGSU SOHO ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD

email: nippon-sales@vip.163.com
Sản xuất, cung cấp máy công cụ các loại theo yêu cầu: Máy cắt, máy mài, máy khoan, trộn,…

JIANGSU NIPPON TOOLS CO.,LTD

 www.china-dongcheng.com
Máy hàn, công cụ cầm tay cao cấp, mài - cắt và nhiều thiết bị thi công khác.

JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD.

www.boch-tools.com
Máy mài, máy cắt, khoan và linh phụ kiện liên quan

NANTONG BOCH MERCHANICAL ELECTRICAL CO.，LTD

www.change-tools.com
Sản xuất dụng cụ không dây: máy mài, khoan, đầm, rung bê tông,…

JNANTONG CHANGE ELECTRIC TOOLS CO.,LTD.

www.suolide.cn
Máy khoan, mài, thiết bị cầm tay và Laser chính xác

JIANGSU SOLIDE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

www.hdltools.com
Thiết bị đo chính xác Laser (đo đạc, khảo sát, xây dựng,…)

NANTONG HENGDELI POWERTOOLS   CO., LTD

www.m.tb.cn/h.4VvO3SW?sm=0f8a36
Thiết bị đo chính xác Laser (đo đạc, khảo sát, nông nghiệp, xây dựng,…)

NANTONG QIGUANG INSTRUMENT CO., LTD

www.laisai.com
Chuyên các dòng thiết bị ứng dụng công nghệ Laser chính xác: Máy đo, thăm dò, khảo sát,... ứng dụng 
phổ biến trong xây dựng, nông nghiệp

LAISAI LASER TECHNOLOGY CO.,LTD
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www.jsguangda.com.cn
Sản xuất theo yêu cầu các loại bu lông siêu bền (ứng dụng trong công nghiệp chế tạo và xây dựng)

JINGJIANG GUANGDA HIGH STRENTH FASTENERS CO.,LTD

www.tzw	s.en.made-in-china.com
Bu lông, ốc vít, vít gỗ, vòng đệm, đinh tán các loại…

TAIZHOU WEIFA METAL PRODUCTS CO., LTD.

www.shop0c90083853012.1688.com
Bu lông, ốc vít các loại từ thép không gỉ 

XINGHUA NA YI HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.

www.szwod.luosi.com
Sản xuất bu lông ốc vít các loại chất lượng cao.

SUZHOU WORLD METAL PRODUCTS CO., LTD.

email: jennyeteng@126.com
Dụng cụ cầm tay: Kìm, búa, cờ lê, rìu, đinh - ốc, vòng đệm, vật dụng làm vườn,…

NANJING YETENG TOOL COMPANY

 www.precut.cn
Công cụ làm vườn cao cấp: Kéo, kìm cắt tỉa đa năng,…

ZHANGJIAGANG CITY HIGH-TECH INTL CO.,LTD

www.bzjo2o.com
Sản xuất ốc vít, bu lông, vòng đệm và nhiều chi tiết cơ khí khác theo yêu cầu.

SUZHOU BO ZUAN JINGGONG TECHNOLOGY CO.,LTD

 www.china-victorytools.com
Sản xuất cung cấp thiết bị cầm tay các loại và linh phụ kiện thay thế

NANTONG VICTORY POWER TOOL LIMITED COMPANY

www.hf-tools.com
Thiết bị thi công cầm tay các loại: khoan, cắt mài, búa máy,…

JIANGSU HENGFENG POWER TOOL CO.,LTD

 www.jowa�ber.com
Sản xuất cung cấp các loại giấy, tấm lót trong thi công nội thất, xây dựng, màng kim loại,…

JOWA FIBER(NANTONG)CO.,LTD
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www.zssling.com
Sản xuất các loại dây cáp chịu lực cao, dây thép, dây xích ứng dụng trong công nghiệp & xây dựng…

JIANGSU GOSTERN RIGGING CO.,LTD

www.18862801234@163.com
Máy móc, thiết bị thi công, xây dựng.

SUGONG  GONGJU  NANTONG  CO, LTD

www.tsairless.com
Sản xuất máy phun khí nén chất lượng cao các loại (sơn, nước, hoá chất,…)

JIANGSU TONGSHAN COATING EQUIPMENT CO.,LTD

www.syx-tent.com
Nhà bạt đa năng (kho, dã chiến,…) khung nhôm cao cấp, bạt phủchống UV, chịu sức gió tối đa 100km/h

WUXI SHENGYIXIN METAL PRODUCTS CO.,LTD

www.cmec.com
Nhông xích xe hai bánh các loại

CHINA MACHINERY ENGINERRING SUZHOU CO., LTD.

www.jiannlih.1688.com
Sản xuất theo yêu cầu thiết bị bảo hộ, kính bảo vệ,…

KUNSHAN JIANN LIH SAFETY PRODUCTS CO., LTD

www.szeverich.com
Sản xuất, cung cấp các loại đĩa mài theo yêu cầu

SUZHOU EVERICH IMP&EXP CO.,LTD

www.kemaite.com/aboutus.html
Màng kim loại, lá nhôm, băng polyester nhôm, băng polyester đồng, copolyer nhôm, ECCS,…

JIANGSU KEMAITE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

www.adhesive-pack.com 

www.plmachinery.cn

Sản xuất các thiết bị bắn keo, súng phun sơn, bơm,…

KUNSHAN DUAL ADHESIVE PACKAGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD

30
Sản xuất & cung cấp thiết bị máy hàn và linh phụ kiện các loại 

WANG ZHENDONG CO.,LTD
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www.maidengbao.cc
Thiết bị cầm tay đa năng và linh phụ kiện

JAMES ZHU CO.,LTD

www.chinashaner.com
Sản xuất máy mài, cắt các loại

CHEN JAPENCO.,LTD

35 www. mizerin-tools.com
Sản xuất và cung cấp các loại máy đo Laser và linh kiện liên quan

NANTONG SHENGZUN IMPORT&EXPORT CO.,LTD

Sản xuất theo yêu cầu ống PVC, thép các loại

ZHANG FEI CO.,LTD

www.he�z.com
Máy hàn điện các loại: MMA / tig / mig / nbc / mz / ws / arc / cut

JAMES ZHU CO.,LTD
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