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THƯ MỜI
Tham gia Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về
Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển – Vietship 2018.
Kính gửi: Quý Khách hàng
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) xin gửi lời chúc thịnh vượng và lời chào trân trọng tới
Quý khách hàng.
Triển lãm Vietship là sự kiện chuyên ngành Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển có qui mô lớn
nhất Việt Nam, là nơi hội tụ đông đảo các nhà sản xuất, kinh doanh với các thương hiệu nổi tiếng từ
các quốc gia hàng đầu thế giới. Qua 16 năm với 8 lần liên tục tổ chức thành công, Vietship đã
khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác phát triển, thu hút đầu tư, trao đổi
khoa học công nghệ và tạo ra cơ hội lý tưởng cho việc xúc tiến thương mại trong ngành. Vietship
đã thực sự trở thành sự kiện tâm điểm của ngành đóng tàu và hàng hải trong khu vực và trên thế
giới.
Năm 2018, được sự bảo trợ của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC)
hân hạnh tiếp tục gửi đến Quý khách hàng sự kiện tâm điểm này:
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 9 VỀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU, HÀNG HẢI
VÀ CÔNG TRÌNH BIỂN -VIETSHIP 2018
Từ ngày 24-26/01/2018
Tại: Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia-NCC
Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Trân trọng kính mời Quý khách hàng cùng tham gia triển lãm với chúng tôi để giới thiệu hình ảnh
doanh nghiệp cũng như các sản phẩm của mình tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy rất mong nhận được sự quan tâm của Quý khách hàng và chúng
tôi hy vọng nhận được đăng ký của Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất để cung cấp các dịch
vụ hỗ trợ kịp thời nhằm tối ưu hóa việc tiếp cận thị trường của Quý khách hàng thông qua Triển
lãm Vietship 2018.
(Mẫu đơn đăng ký tham gia và sơ đồ mặt bằng xin gửi kèm theo thư mời).
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Triển lãm Vietship 2018 - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy
172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (84-24) 377 11 588/ 377 11 212; Fax: (84-24)377 11 565
Email: vietship2018@sbic.com.vn / vietship2018@gmail.com
Website: www.vietship-exhibition.com.vn
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng.

