
PHIÊN KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

Địa điểm: 

UBND Quận Tây Hồ, Hà Nội

Thứ SÁU 11/12/2020

Trung tâm phát triển khcn và đổi mới sáng tạo

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

Scan QR code để truy cập sự kiện

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ hà nội

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGQq3xY3KibYm2h3xU45zBrJPbKfeit75zZtdMur7pvkVO7g/viewform


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

Địa điểm: 

Số Phạm Ngũ Lão, Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng

Thứ Ba 0/11/2020

STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHI TIẾT ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1 07h30 - 08h00 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức

2 08h00 - 08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức

3 08h10 - 08h20 Phát biểu khai mạc, đề dẫn Đại diện BTC

4 08h20 - 08h30 Chia sẻ, hướng dẫn cách thức kết nối  Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo

5 08h30 - 09h30 Các Doanh nghiệp thuyết trình giới thiệu công nghệ, thiết bị Các doanh nghiệp Hàn Quốc 

6 09h30 - 11h30 Kết nối 1-1 doanh nghiệp tại các bàn kết nối trực tiếp và trực tuyến Các doanh nghiệp

7 11h30 - 11h45 Tổng kết sự kiện kết nối Ban tổ chức

Kết nối, khảo sát tại trụ sở doanh nghiệp

8 14h -17h00 Khảo sát tại trụ sở doanh nghiệp Ban tổ chức  với các doanh nghiệp

Hỗ trợ sau kết nối Ban tổ chức



Địa điểm: 

Số Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng

STT TÊN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

1 CÔNG TY TNHH WOOJIN PLAIMM
Công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nhựa công nghiệp, 

công nghiệp phụ trợ 
Kết nối trực tiếp

2 CÔNG TY TNHH SUNG AN MACHINERY Công nghệ, thiết bị phục vụ in ấn bao bì mềm, băng keo Kết nối trực tiếp

3 CÔNG TY TNHH UGINT VINA Công nghệ, thiết bị phục vụ gia công cơ khí chính xác Kết nối trực tiếp

4 CÔNG TY TNHH SHIDOH-VINA Công nghệ, thiết bị phục vụ in ấn, gia công chi tiết Kết nối trực tiếp

5 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP BITTRAK Công nghệ chế biến sâu nông sản, thực phẩm Kết nối trực tuyến

6 CÔNG TY TNHH HUMASTER
Công nghệ máy điều hòa tích hợp điều chỉnh độ ẩm, lọc 

không khí khử mùi kháng khuẩn
Kết nối trực tuyến

7 CÔNG TY TNHH MOITECH Công nghệ hút bụi công nghiệp lai AI Kết nối trực tuyến

8 CÔNG TY TNHH MARINE INNOVATION Công nghệ chế biến sâu nông sản, thực phẩm Kết nối trực tuyến

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

DANH SÁCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC THAM GIA KẾT NỐI



Địa điểm: 

Số Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng

STT TÊN DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

9 CÔNG TY TNHH ROSIGN Công nghệ sơn trực quan hóa nhiệt độ và chặn nhiệt bức xạ Kết nối trực tuyến

10 CÔNG TY TNHH G-TOPS Máy móc, thiết bị công nghiệp Kết nối trực tuyến

11 CÔNG TY TNHH INCELL Công nghệ chế tạo pin siêu bền Kết nối trực tuyến

12 CÔNG TY TNHH GPT COOPERATION Máy móc, thiết bị công nghiệp Kết nối trực tuyến

13 CÔNG TY TNHH DONGWOO OPTRON Công nghệ phân tích khí thải Kết nối trực tuyến

14 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

15
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG OLT POWER 

INC
Công nghệ biến áp thông minh Kết nối trực tuyến

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

DANH SÁCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC THAM GIA KẾT NỐI



Địa chỉ: 33, Madogongdan-ro 6-gil, Mado-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Website: http://sungan.net/

Thông tin liên hệ: Mr. Hà Thúc Tiến (0935 397 099)

Email: tien.ha@samasia.net

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ, thiết bị phục vụ lĩnh vực in ấn trong ngành bao bì mềm bao gồm: 

Máy in ống đồng, máy ghép đùn, máy ghép khô, máy tráng, máy phủ, máy xẻ

Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng máy in ống đồng chất lượng cao, máy đùn 

ghép tốc độ cao dành cho ngành bao bì mềm, bao bì phức hợp, bao bì nhựa, 

bao bì giấy, ngành dán nhãn, ngành băng keo…

Các mẫu sản phẩm in ấn

Thế hệ máy ống đồng mới của SAM

CÔNG TY TNHH SUNG AN MACHINERY

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

http://sungan.net/
mailto:tien.ha@samasia.net


Địa chỉ: 100, Woojinplaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun, Chungbuk-do, Korea

Website: http://www.woojinplaimm.com/

Thông tin liên hệ: Ms Nguyễn Thu Hương (0903 192 477)

Email: huongwoojin1981@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ, thiết bị phục vụ ngành sản xuất nhựa công nghiệp, công nghiệp 

phụ trợ bao gồm: máy ép phun nhựa thủy lực, máy chạy điện, máy ép phun 

khóa trực tiếp hai tấm thớt, máy có động cơ hybrid với lực kẹp từ 30 đến 

3500 tấn

Kết nối với các công ty sản xuất nhựa công nghiệp; sản xuất công nghiệp phụ 

trợ trong lĩnh vực nhựa

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

CÔNG TY TNHH WOOJIN PLAIMM

http://www.woojinplaimm.com/
mailto:huongwoojin1981@gmail.com


Địa chỉ: 139, Techno jungang-daero, Yuga-myeon, Dalseong-gun, Daegu, Korea

Website: http://www.ugint.co.kr/

Thông tin liên hệ: Mr Nguyễn Văn Hùng   Mobi: 0904 282 282

Email: hungnv@weldtec.com.vn

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ, thiết bị phục vụ gia công cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ 

như: máy công cụ, trung tâm gia công CNC, trung tâm phay, trung tâm ta rô 

cỡ nhỏ.

Các doanh nghiệp làm trong ngành công nghiệp như: sản xuất hàng loạt cho 

ngành ô tô xe máy, chi tiết máy tính, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác, 

sản xuất khuôn mẫu. Trung tâm gia công 2 đầu Máy tiện CNC

Trung tâm xử lý trục dài

CÔNG TY TNHH UGINT

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

http://www.ugint.co.kr/
mailto:hungnv@weldtec.com.vn


Địa chỉ: Seongsui-ro 24-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea

Website: https://3dprinter.sindoh.com/

Thông tin liên hệ: Ms Nguyễn Trần Phương Mai   Mobi: 0328416340

Email: maintp@sindoh.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ, thiết bị phục vụ in vật mẫu trước khi sản xuất chính thức, gia 

công chi tiết trong bộ phận, máy móc.

Các doanh nghiệp làm trong ngành công nghiệp có nhu cầu in ấn 3D như: 

y tế, giáo dục, gia công cơ khí chính xác

CÔNG TY TNHH SINDOH VINA

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

3Dwox 7X
3Dwox 1

3Dwox  DP200

https://3dprinter.sindoh.com/
mailto:maintp@sindoh.com


Địa chỉ: Wongangdong-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jangdong, Korea

Website: http://anakne.kr/

Thông tin liên hệ: Choi Yoonhee Mobile: (+82) 10-2789-4936

Email: yakchoanak7@naver.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ chiết xuất ngải cứu lên men, sản xuất viên ngải cứu lên men; trà 

ngải cứu; Trà túi lọc ngải cứu; Bộ quà tặng từ ngải cứu

- 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

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP BITTRAK

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

BẰNG SÁNG CHẾ

http://anakne.kr/
mailto:yakchoanak7@naver.com


Địa chỉ: 05 Hwangrang-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Korea

Website: http://www.hu-master.com/

Thông tin liên hệ: Choi Yoonhee Mobile: (+82) 10-2789-4936

Email: Dylee@hu-master.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

SẢN PHẨMNHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ máy điều hòa độ ẩm tích hợp chức năng điều hòa nhiệt độ, 

lọc không khí thông khí khử mùi kháng khuẩn kháng nấm, tiết kiệm 

năng lượng.

Tìm kiếm các đối tác Việt Nam để thành lập công ty liên doanh 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; các nhà phân

phối trong nước..

CÔNG TY TNHH HUMASTER

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

BẰNG SÁNG CHẾ

http://www.hu-master.com/


Website: http://mongmong83.dothome.co.kr/

Thông tin liên hệ: Jang Ye ji / CEO; Back Soon Chan / CTO

Email: ceo.moitech@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ hút bụi công nghiệp lai AI (AI Hybrid) hỗ trợ hút 

bụi công nghiệp với hiệu suất lên đến 80% sau khi được hút 

từ những hệ thống hút bụi hiện tại

- Tìm kiếm các đối tác Việt Nam để thành lập công ty liên doanh

để phía Hàn Quốc chuyển giao công nghệ, đầu tư trang thiết bị

máy móc sản xuất, ứng dụng trong thị trường nội địa; các đơn vị

làm dịch vụ môi trường trong nước.

CÔNG TY TNHH MOITECH

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

BẰNG SÁNG CHẾ

http://mongmong83.dothome.co.kr/
mailto:ceo.moitech@gmail.com


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

Thông tin liên hệ: Cha Wan Young / CEO; No Na Young / Director

Email: wy.cha@marineinv.com ; ny.roh@marineinv.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Công nghệ chế biến sản phẩm thạch bổ sung carbohydrate 

và đường cho người ăn chay, chơi thể thao trong thời gian 

ngắn; chế tạo túi nilong và hộp đựng trứng từ rau câu…

CÔNG TY TNHH MARINE INNOVATION

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

BẰNG SÁNG CHẾ

- 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

https://www.marineinv.com/
mailto:wy.cha@marineinv.com
mailto:ny.roh@marineinv.com


Website: http://rosign.net/

Thông tin liên hệ: Jeongyoon Jang CEO

Email: jjyjy79@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

CÔNG NGHỆ CHÍNH CỦA SẢN PHẨM: 

Công nghệ sơn trực quan hóa nhiệt độ: nhằm thay đổi màu sắc và hiển thị

các biển báo và hình ảnh trên đường ở nhiệt độ cài đặt từ 15 ℃ ~ 70 ℃.

Công nghệ sơn chặn nhiệt bức xạ: giúp chặn ánh sáng hồng ngoại, nhiệt

và tia UV, chặn nhiệt tới 89% - duy trì nhiệt độ của đường thấp hơn 13 ℃

~ 18 ℃ so với đường thông thường.

CÔNG TY TNHH ROSIGN

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; và các DN có nhu cầu sử dụng 

sản phẩm.

http://rosign.net/
mailto:jjyjy79@gmail.com


Website: www.global-tops.com

Thông tin liên hệ: Noh Kyungah CEO

Email: karoh@global-tops.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Máy móc: Tua bin, ống dẫn, máy bơm, van truyền động, hệ thống

điều khiển, thiết bị hỗ trợ,..

• I & C: Hệ thống điều khiển phân tán, hệ thống vận hành, bộ chuyển

đổi & máy đo, phụ kiện

• Phần mềm quản lý nhà máy.

• Môi trường: Bộ lọc kết tủa, hệ thống lọc, máy hút bụi,..

CÔNG TY TNHH G-TOPS

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; và các DN có nhu cầu 

sử dụng sản phẩm.

Bộ phát điện DCS

Thiết bị hút bụi Hệ thống lưu trữ điện

http://www.global-tops.com/
mailto:karoh@global-tops.com


Website: www.incell.kr

Thông tin liên hệ: Kim Seon-Hwan CEO

Email: sales@incell.kr

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) của INCELL sử dụng pin ESS

chuyên dụng hiệu suất cao của Samsung SDI để đảm bảo hiệu

quả cao, tuổi thọ cao và an toàn tuyệt đối. INCELL sử dụng công

nghệ của Samsung SDI để sản xuất pin sử dụng trong phương

tiện đi lại, máy công nghiệp, thiết bị y tế, quân sự và viễn thông.

CÔNG TY TNHH INCELL

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; và các DN có nhu 

cầu sử dụng sản phẩm.

Hệ thống pin Lithium

Pin  di động AGV

http://www.incell.kr/
mailto:sales@incell.kr


Website: www.gptkorea.com

Thông tin liên hệ: Park Ki-pyo CEO

Email: gpt@gptkorea.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Thiết bị điện: Động cơ, máy biến áp, thiết bị đóng cắt, cuộn kháng

điện, máy tự đóng cắt lại, ngắt mạch, tụ điện, pin có thể sạc lại, bộ

cấp điện,…

• Thiết bị khác: Hệ thống điều khiển, máy đo (nhiệt độ & áp suất), hệ

thống lấy nước, hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí, công nghệ

sửa chữa vết nứt kim loại, công trình gia công nặng

CÔNG TY TNHH GPT COOPERATION

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; và các DN có nhu 

cầu sử dụng sản phẩm.

Máy nén trục vít hai tầng không dầu

http://www.gptkorea.com/
mailto:gpt@gptkorea.com


Website: http://www.optron.co.kr/

Thông tin liên hệ: Kim Seok CEO

Email: os@optron.co.ke

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

• Máy phân tích khí tại chỗ, đo trực tiếp khí chảy bên trong ngăn xếp/

ống dẫn mà không cần quá trình lấy mẫu.

• Máy phân tích khí kiểu chiết tách, chiết khí mẫu từ ngăn xếp / ống

dẫn thông qua đầu dò lấy mẫu và đưa nó đến hệ thống điều hòa sử

dụng dây chuyền lấy mẫu gia nhiệt

CÔNG TY TNHH DONGWOO OPTRON

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; và các DN có nhu cầu 

sử dụng sản phẩm.

Máy phân tích tại chỗ

Máy phân tích chiết tách

http://www.optron.co.kr/
mailto:os@optron.co.ke


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

Thông tin liên hệ: Ms. Luka Kang CEO

Email: brkang@in-eco.co.kr

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

• 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

CÔNG TY TNHH IN-ECO

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- 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

http://en.in-eco.co.kr/home/
mailto:brkang@in-eco.co.kr


Website: http://www.oltpower.co.kr/en/

Thông tin liên hệ: Mr. Lee Chung-suk

Email: oltpower020@gmail.com, oltkorea@hanmail.net

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NHU CẦU KẾT NỐI

SẢN PHẨM CHÍNH: 

Máy biến áp giải quyết vấn đề đường truyền điện không ổn định giúp tiết

kiệm tiền điện, cải thiện đường truyền điện, bảo vệ thiết bị khỏi quá tải

điện, kích cỡ nhỏ, giá thấp, không gây hư hỏng máy móc, không gây tiếng

ồn, không gây hại cho điện. Lắp đặt trong nhà máy, công ty lớn, toà nhà

điều hành, sân bay, trung tâm thương mại, bệnh viện, chung cư.

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG OLT POWER INC

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

- Tìm kiếm các đối tác phân phối tại Việt Nam; và các DN có nhu cầu 

sử dụng sản phẩm.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

http://www.oltpower.co.kr/en/
mailto:oltpower020@gmail.com
mailto:oltkorea@hanmail.net


KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

한국과베트남기업을위한비지니스매칭세션

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

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Nội

UBND Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Kết nối trực tiếp 1 - 1: Đối với DN FDI Hàn Quốc tại Việt Nam

Kết nối trực tuyến 1 - 1: Đối với doanh nghiệp tại Hàn Quốc

HÌNH THỨC KẾT NỐI: 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Ms Nhung - +84 904 163 863 

(Zalo, Viber, Lite) 

Email: info@isc1.vn  

Website: www.sukien.isc1.vn
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Ghi chú: BTC đã chuẩn bị phiên dịch tại chỗ, DN tham gia không phải chi trả bất cứ khoản kinh phí nào.

http://www.sukien.isc1.vn/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGQq3xY3KibYm2h3xU45zBrJPbKfeit75zZtdMur7pvkVO7g/viewform

