
Thời gian: 14 – 16/ 8/ 2019
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn

Nguyên tắc cơ bản thúc đẩy nhu cầu
về xây dựng, đưa ngành công nghiệp
an ninh lên một tầm cao mới

www.secutechvietnam.com



Phí tham dự:
Gian tiêu chuẩn: 340 USD/ m2 (tối thiểu 9m2)
Đất trống: 300 USD/ m2 (tối thiểu 18m2)

Thời gian
14 - 16/ 8 / 2019

Địa điểm
Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn
(SECC), TP. Hồ Chí Minh

Thông tin Triển lãm

Ủng hộ, Bảo trợ: 
 • Bộ Công an

• Bộ Công Thương
• Bộ Kế hoạch & Đầu tư
• Bộ Khoa học & Công nghệ
• Bộ Giao thông Vận tải 
• Bộ Xây dựng
• Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
• Cục Công nghiệp An ninh 
• Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nan, cứu hộ
• Phòng Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, TP.Hồ Chí Minh, 
  Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu,… 
• Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
• Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
• Hội Tự động hóa Việt Nam
• Hội KHKT Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
• Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh
• Hiệp hội An ninh chuyên nghiệp Châu Á - chi hội Việt Nam
  (APSA Vietnam) 
• Hội Dây và Cáp điện TP.Hồ Chí Minh
• Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.5m

3m

3m

Su
bj

ec
t t

o 
ch

an
ge

, a
s 

of
 D

ec
em

be
r 

20
18

Sự kiện chuyên ngành An ninh, An toàn
và Phòng cháy chữa cháy toàn cầu

Thông tin chính thức: 

Liên hệ Ban tổ chức: 
Quốc tế: 
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd. 
Ms Michelle Chu, + 886 2 8729 1099, máy lẻ 768
stvn@newera.messefrankfurt.com

Việt Nam:
Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam
Ms Thu Hà, 024 39365566/ 0904547 711
Project1@vietfair.vn

Guangzhou, China
guangzhousecurity.cn.messefrankfurt.com

Moscow, Russia
www.intersec-forum.com/russia

Frankfurt am Main, Germany
www.intersec-building.com

Iicensed by
Messe Frankfurt Exhibition GmbH



Chúng ta mong chờ điều gì tại Secutech Vietnam 2019?

Khu dân cư 
• Chung cư    • Nhà riêng    • Tòa nhà tổ hợp

Thương mại
• Trung tâm mua sắm     • Tòa nhà cao tầng      • Văn phòng    • Bán lẻ

Dịch vụ khách sạn 
• Khách sạn   • Căn hộ dịch vụ    • Biệt thự

Giao thông
• Đường sắt    • Đường cao tốc   • Giao thông nội đô

Công nghiệp
• Nhà máy    • Công viên phần mềm    • Nhà máy điện 360+ Đơn vị tham dự

11.000+ m2

20+ Phiên hội thảo

60+ Đoàn VIP tour

Những dự án ngành dọc hàng đầu tại Việt Nam 

Secutech Vietnam đặt mục tiêu phát triển với môi trường đô thị ngày càng mở rộng tại Việt Nam.
Vào năm 2019, sự kiện này sẽ cung cấp nhiều công nghệ và giải pháp tập trung vào các tòa nhà thông minh
và gia tăng thành công so với các kỳ triển lãm trước trong lĩnh vực an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Là một trong những thị trường phát triển 
nhanh nhất trong khu vực ASEAN, Việt Nam 
nắm giữ nhiều cơ hội kinh doanh với nhu cầu 
lớn về giải pháp và hệ thống an ninh, IoT và 
an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Nền kinh tế đang bùng nổ tại Việt Nam được 
thúc đẩy bởi sự tăng trưởng từ các lĩnh vực 
khác nhau, bao gồm dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, phát triển bất động sản và phát 
triển quốc gia. Với hiệu quả của CPTPP 
(Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương) vào cuối năm 2018, 
Việt Nam đảm bảo một môi trường đầu tư, 
kinh doanh hiệu quả và chào đón hơn. 

Để đáp ứng nhu cầu dự án hàng đầu và kết 
nối các nhà cung cấp với lĩnh vực kinh doanh 
phù hợp, Secutech Vietnam 2019 sẽ làm nổi 
bật phân khúc nhánh hàng đầu trong nước.



Secutech Vietnam đặt mục tiêu phát triển với môi trường đô thị ngày càng mở rộng tại Việt Nam.
Vào năm 2019, sự kiện này sẽ cung cấp nhiều công nghệ và giải pháp tập trung vào các tòa nhà thông minh
và gia tăng thành công so với các kỳ triển lãm trước trong lĩnh vực an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Pham Kim Kon, Công ty SSG,
một trong những công ty xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh

Tăng trưởng qua từng năm kể từ năm 2014

Số lương khách tham quan tăng kể từ năm 2014
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Ông Aman Arora, Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Châu Á,
CP Plus, Singapore

   

Số lượng đơn vị tham dự tăng
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2018 Visitor profile

CP Plus đã tham dự Secutech India và Secutech 
Thailand, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tham 
dự Secutech Vietnam. Có mặt tại Triển lãm này rất 
quan trọng đối với chúng tôi nhằm giới thiệu cho 
mọi người biết đến thương hiệu của mình. Chúng 
tôi hài lòng về triển lãm năm nay vì chúng tôi được 
tiếp cận với rất nhiều khách hàng

Thông tin khách tham quan năm 2018

Quy mô Triển lãm rất lớn. Có nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến được trưng bày tại đây. Tôi chủ 
yếu tìm kiếm thông tin về ứng dụng chuông báo cháy và các sản phẩm giám sát. Tôi cũng tham quan 
Triển lãm này để cập nhật thông tin về sản phẩm cũng như giải pháp mới để phục vụ cho những dự 
án mà tôi thực hiện. Chắc chắn năm sau, tôi sẽ tiếp tục tham quan triển lãm này.



Thông tin về Triển lãm năm 2018

Nhắm mục tiêu vào dự án ngành dọc

D

Theo vùng

A

B

C

E

F

G
H A  25% Xây dựng

B  15% CNTT và nhà máy
C  13% Tài chính
D  12% Giao thông
E  10% Chính phủ
F  8% Bán lẻ
G  8% Giáo dục
H  5% Viễn thông
I  2% Khác

I

Tổng quan về đơn vị tham dự

310 đơn vị tham dự đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ:
Anh, Ấn Độ, Croatia, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc,
Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Italia, Malaysia, Nhật Bản,
Pháp, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tiểu vương quốc Ả rập,
Trung Quốc, Việt Nam. 

Khu gian hàng

Khu gian hàng Viện PCCC Hàn Quốc, Khu gian hàng Singapore,
Khu gian hàng UL, Khu gian hàng Z-Wave 

Hội thảo

Hội thảo Giải pháp thông minh tại Việt Nam
Cuộc cách mạng 4.0 những vấn đề đặt ra đối với công tác
PCCC và CNCH tại Việt Nam

Sự kiện diễn ra đồng thời

An ninh & Tòa nhà/Nhà thông minh
(Dữ liệu tính theo %)

       

Giám sát IP/ CCTV

Báo động đột nhập

Kiểm soát vào ra
/ Khóa/ Sinh trắc học 

Linh kiện & Sản phẩm khác

Bộ đàm/ Chuông cửa có hình

Tự động hóa tòa nhà/ Nhà

Phần mềm quản lý

Thiết bị chuyên dụng cho cảnh sát

Dịch vụ bảo vệ

An toàn cá nhân

57

50

37

22

19

17

12

7

6

6

45

Lĩnh vực kinh doanh
(Dữ liệu tính theo %)

     

Tích hợp hệ thống
Phân phói
Sản xuất

Bán buôn
Tư vấn

Kỹ sư cơ điện
Kiến trúc sư

Khác

19

30

10

38

15

23

9

Giải pháp đặc trưng:

Thông tin khách tham quan năm 2018

Quy mô Triển lãm rất lớn. Có nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến được trưng bày tại đây. Tôi chủ 
yếu tìm kiếm thông tin về ứng dụng chuông báo cháy và các sản phẩm giám sát. Tôi cũng tham quan 
Triển lãm này để cập nhật thông tin về sản phẩm cũng như giải pháp mới để phục vụ cho những dự 
án mà tôi thực hiện. Chắc chắn năm sau, tôi sẽ tiếp tục tham quan triển lãm này.



5 lý do không thể bỏ lỡ tại Secutech Vietnam 2019 

Ông Vũ Văn Long,
Giám đốc, APT Vavle, Việt Nam

Nền tảng kinh doanh
 lớn nhất tại Việt Nam

Thị trường tăng
trưởng nhanh nhất

khu vực Đông Nam Á 

Sự ủng hộ
mạnh mẽ

của các Bộ ngành

Sức mạnh
tổng hợp

1 điểm dừng

100+ VIP
tour 

Tạo ra một lượng lớn
các cơ hội dự án

Cung cấp các cam kết kinh doanh
hiệu quả trong 3 ngày diễn ra sự kiện

Bộ ban ngành và hiệp hội hàng đầu
trong nước ủng hộ Secutech Vietnam

Thiết bị An ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy,
giải pháp tòa nhà & nhà thông minh tại cùng 1 địa điểm

Secutech Vietnam có
11 năm kinh nghiệm

Tôi đến đây để tìm kiếm 
các sản phẩm phòng cháy 
chữa cháy như hệ thống 
van. Có rất nhiều sản phẩm 
và tôi đã nhận được rất 
nhiều thông tin tư vấn từ 
các đơn vị tham dự. Triển 
lãm giúp chúng tôi tìm 
kiếm đối tác kinh doanh 
mới và nhà cung cấp cũng 
như để bắt kịp sự phát triển 
của ngành. Công nghệ đã 
tiến bộ so với các năm 
trước với nhiều mô hình 
khác nhau.


