
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022 

 

MỜI THAM GIA GIAN HÀNG CHUNG TẠI HANOITEX 2022 

Từ ngày 23-25/11/2022 

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

 

Được sự  Bảo trợ  Bộ Công Thương VN ;Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) ; 

Hội Dệt May Thêu Đan Tp.HCM (AGTEK). Công ty Tổ chức Triển lãm CP Hong 

Kong, Công ty Tổ chức Triển lãm CP Việt Nam tổ chức “Triển lãm quốc tế  ngành 

Công nghiệp Dệt- May thiết bị & Nguyên phụ liệu  2022 (HANOITEX 2022) được 

diễn ra từ ngày 23 – 25/11/2022 tại Trung tâm Triển lãm ICE, Cung Văn hoá Việt Xô, 

Hà Nội, số 91Trần Hưng Đạo, Hoàng Kiếm, Hà Nội. 

 

Được sự hỗ trợ của BTC, để hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội 

quảng bá sản phẩm tại “Triển lãm quốc tế  ngành Công nghiệp Dệt- May thiết bị & 

Nguyên phụ liệu  2022 (HANOI TEX 2022). Hội DMTĐ Tp.HCM tổ chức gian hàng 

chung dành cho các doanh nghiệp Hội viên. 

 

- Diện tích gian hàng: 3mx3m  

- Sản phẩm trưng bày: brochure, cataloge, sản phẩm mẫu. 

- Chi phí tham gia gian hàng: MIỄN PHÍ (DN tự giới thiệu sp) 

- Chi phí đi lại, ăn ở:  doanh nghiệp tự túc 

 

Bên cạnh đó, Trong khuôn khổ triển lãm, Nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ 

hơn về các biện pháp Phòng vệ thương mại. Ban thường trực Hội Dệt May Thêu Đan 

Tp.HCM phối hợp cùng Cục phòng vệ Thương mại- Bộ công thương tổ chức Chuỗi hội 

thảo:  

 

❖ Chủ đề 1: Sáng 24/11/2022 Ứng phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ 

thương mại - Kinh nghiệm và thực tiễn đối với ngành Dệt May 

❖ Chủ đề 2: chiều 24/11/2022 Thời trang Việt trong xu thế hội nhập và phát 

triển. 

 

Nhân đây, Ban thường trực Hội DMTĐ Tp. Trân trọng kính mời qúi Donah 

nghiệp đăng ký tham gia gian hàng chung và tham quan triển lãm nói trên. 

 

Do số lượng có hạn quý doanh nghiệp tham gia xin đăng ký về Hội trước ngày 

10/11/2022. 

 



Thông tin liên hệ : Chị Thủy 0973 001199, chị Khánh 0909 729466 

E-mail : agtek.hcm@gmail.com; 

 

Trân trọng 
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